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VÅRT MÅL
ASK-projektet har som mål:
Att skapa metoder för
kontinuerlig självvärdering av
den egna allmänmedicinska
kompetensen
Att skapa former för en
kollegial dialog om
allmänläkarens kompetens
Att stimulera
fortbildningsplanering
grundad på denna analys.
Den pedagogiska modellen
grundas i glädjen av att se sig
själv och att bli sedd

VÄLKOMMEN TILL ASK-SEMINARIUM
22/11 I STOCKHOLM
Ett sent nyhetsbrev efter en lång intensiv sommar! Är det den allmänna
klimatförändringen som ”spökar” – eller att primärvården, den nära vården
– kommer allt mer i centrum? Jag skyller på både det ena och det andra och
kan nu meddela att höstseminariet blir flyttat i tid och att det beror på dels
att jag är bortrest i höst och dels på att lokalfrågan varit svårlöst, men nu är
det klart! Harö Krog under St Eriksbron (se bild). Kungsholms Strand, 20
minuters promenad från Centralen, eller en kort taxitur från St Eriksplan.
10-1530, men en vällagad lunch. Vi får låna deras lilla konstgalleri för vårt
möte!

Boråskongressen
Vi hade en levande poster, med ett flertal goda kontakter och diskussioner.
Det finns en nackdel med kongresser – allt sker samtidigt och alla är
upptagna. Det blir en intensiv ”marknad” med godis och lockbeten för att få
deltagarna att stanna till. Utrymme för lugn reflexion finns knappt – men
som sagt, vi hade flera goda samtal i ett skyddat hörn.

”ASK är också till för att berätta allt bra man
gör. Det är detta som man är mest svältfödd
på” - Gerd Ahlén
PÅ GÅNG
Ni glömmer väl inte kurs i kompetensvärdering särskilt för Mitt-i-STvärderare och examinatorer 13-15/1 2020 på Stjärnholms slott, Nyköping?
SFAM:s fortbildningsprojekt fortlöper. Ett inslag var seminariet med Sam
Everington, som ägde rum 3-4 oktober, men det refereras i andra
sammanhang. Ett annat var en workshop på Skopelos i september, och där
diskuterade och utövade vi ”ASK-momenten” i olika sammanhang och
utformning. Det är ju egentligen den pedagogiska modellen för fortbildning
vi tillämpar, ”Reflection in action”.

Allmänläkardygnet i Göteborg, arrangerat av SFAM i VG 7-8/11 har ett intressant program med både fokus på och
utrymme för reflexion. Det lär finnas tid kvar att anmäla. Jag har fått utrymme att presentera ASK, och dessutom
förfrågan att ordna en artikel till Distriktsläkaren därefter. Jag tar gärna emot tanker, reflexioner (sic!) och stöd i dessa
uppgifter. Hör av er!
Primärvårdsreform kommer i december i överensstämmelse med ”januariöverenskommelsen”. Ja, kanske en proposition,
men ändå. Fast läkare som utlovats i valrörelsen?. Spännande att man väljer att fokusera på ”Primärvård” och
inte ”Närsjukvård” som Anna Nergårdh arbetar med. Det är alltså ett resultat av regeringsöverenskommelsen mellan S,C,L
och Mp. I den står det att ”det ska vara attraktivt att vara läkare i primärvården”. Det vore naivt att tro att detta är av
omsorg om stackars allmänläkare – utan det speglar nog insikten om att det behövs morot för att få fler läkare som gör det
möjligt med tillgänglighet och fast läkare. Gott nog – och något för oss att förvalta och utveckla. Tack till bl.a.
Läkarförbundet/DLF och SFAM förstås, som drivit på om både fast läkare och utbyggd primärvård!
Nu är det väl dags för ett nytt ASK-seminarium på kongressen? Vi hade ett mycket välbesökt seminarium i Lund för länge
sedan, och i Västerås för några år sedan. Nu med Läkarsällskapet ”i ryggen” om kompetensvärdering som grund för
fortbildningsplan”, så borde det vara ett aktuellt ämne? Anmälan om programpunkter till kongressen går ut i november.
Anmäl till mej om ni vill vara med!

ASK-SEMINARIUM 22/11; VAD ÄR DET ATT VARA EN BRA ALLMÄNLÄKARE – OCH HUR
UTVECKLAR JAG MIN KOMPETENS. ANMÄL DEJ SNARAST!
Jag avslutar där jag började. Avsätt datum och anmäl er snarast. Det tråkiga är möjligen att vår prel. lokal är liten men i
gengäld gemytlig. Det finns mycket att prata om och reflektera över – kom med förslag till program. Den professionella
utvecklingens roll i framtidens primärvård, tillitsreform som styrmedel i st f NPM, relationsbaserad vård som alternativ
till anonym vårdkonsumtion, allmänmedicin som centrum i vårdkedjan? Kommer vi att kunna hantera SFAMs gamla
rapport: ”Kunniga Allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna”?
Inför seminariet kanske det kan vara dags att påminna om ASK-filmen, om den ASK-process Gerd Ahlén och Gunilla
Byström genomförde förra året. Sevärt, särskilt avslutningen. Gå in på hemsidan, eller klicka här (den lilla ringen är en
nolla!): https://youtu.be/YQQ2YGJK0zs
VÄLKOMNA!!
Robert S
PS
Är det 18:e året? Snart dags för jubileum i alla fall!
Jonna Bornemarks uppmaning till politikerna: ”Lita på vårt professionella omdöme. Tro på att det finns kloka tänkande
människor”.
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