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Till specialister och blivande specialister i allmänmedicin  
 

Inbjudan till SFAM:s fortbildningsprojekt 2021 
 
Skulle du vilja utveckla ditt arbetssätt med fokus på patientens levnadsvanor? 
Är du intresserad av allmänmedicinska utvecklings- och fortbildningsfrågor?  
Vill du förbättra fortbildningen för egen del och för dina kollegor? 
Har du funderat på att starta ett projekt lokalt eller nationellt som du vill få erfarna kollegors 
synpunkter på?  
 
I så fall är du varmt välkommen att delta i SFAM:s fortbildningsprojekt som skapades hösten 2017 
och som SFAM med hjälp av medel ur regeringens levnadsvanesatsning kommer att fortsätta driva 
och utveckla.  
 
Vad innebär det att vara med i projektet?  

• Du planlägger det du kan vara med om med projektledningen och din uppdragsgivare. 
• Du finansierar ditt deltagande i överenskommelse med din verksamhetschef och stämmer av 

det med projektledningen. 
• Du utvecklar någon form av fortbildningsprojekt för egen eller andras del under 2 år med 

stöd av projektet. 
• Du ingår i ett nätverk av dem som har deltagit i projektet. 
• Du avsätter torsdagar jämna veckor för projektet dvs åtta torsdagar hösten 2021.  
• Du avsätter om du kan och hinner redan under hösten 2021 tid för fördjupning genom 

seminarier, workshop och utbildningsdagar med stöd av mentorer. 
 
Fördjupningen kan ske när som helst under dina två år i projektet. Du inleder med att göra en analys 
av din kompetens och hur du bäst utvecklar den. Du reflekterar över din aktuella kompetens i 
kollegial dialog och utifrån den analysen gör du en plan för att fördjupa din skicklighet och kunnighet 
i allmänmedicinskt arbetssätt. Du tillämpar pedagogiska metoder för att bibehålla, utveckla och 
förnya din och andras kunnighet och skicklighet och inte minst förmågan att leda utvecklingen av 
allmänmedicinsk verksamhet.  
 
Schema: 
Torsdagar heldag jämna veckor 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 17/12. 
Förmiddagen disponerar du för att arbeta med din egen fortbildning, dvs ditt projekt och samtal med 
din mentor. Under lunch och eftermiddag deltar du i SFAM:s digitala torsdagmöten enligt särskilt 
program, och på kvällen är det digital kollegial dialog inom projektgruppen där några mentorer också 
deltar.  
 
Förutom torsdagarna behöver du räkna med ytterligare minst 1 vecka under hösten för arbete med 
projektet. 
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Andra pedagogiska mötesformer tillkommer kring följande ämnen: 

• Vad innebär allmänmedicinskt arbetssätt och hur kan det utvecklas? 
• Vad kännetecknar allmänmedicinskt lärande? Hur utvecklas din skicklighet och din 

omdömesförmåga? Hur ska det utformas för att kunnighet, skicklighet och kliniskt omdöme 
ska utvecklas? 

• Hur utvecklar du ditt ledarskap? 
 
 
Så här ansöker du: 
Skriv din ansökan i ett Word-dokument och e-posta till ulf@mawe.se eller sanna.althini@gmail.com  
Ansökan bör innehålla: 

1. Namn, adress, mobilnummer och e-postadress 
2. Arbetsplats (namn, adress) 
3. Hur många år du har varit kliniskt verksam  
4. Om du är ST-läkare eller specialist i allmänmedicin och om du har något sidouppdrag 

(studierektor, fortbildningssamordnare m.m.).  
5. En beskrivning av ditt intresse inom allmänmedicinsk fortbildning och vad du skulle vilja 

utveckla eller uppnå genom att delta i SFAM:s fortbildningsprojekt – hos dig själv, för dina 
arbetskamrater, för dina patienter eller den organisation du verkar i. Fortbildningsidéer kan 
även omfatta nationella fortbildningsprojekt.  

6. Referenser från a) din lokala SFAM-förening och b) från en kollega.  
 

Välkommen med din ansökan! 
 

Magnus Isacson 
Ordförande 

Sanna Althini och Ulf Måwe 
Projektledare 

 
 

Lästips: 

Boken ”Tid för tillit och trygghet” av Åke Åkesson och Bodil Jönsson, 2020.  

 


