
Instruktioner  
Referensram för barnläkarens livslånga kompetensutveckling 

Ta fram ”referensram för barnläkarens livslånga kompetensutveckling”, socialstyrelsens 

målbeskrivning och BLFs ST-guide med checklistor och lägg dem framför dig. Tänk 

förutsättningslöst på personen du ska bedöma. Tänkt bort antalet tjänstgöringsår. Tänk bort om 

du känner hen personligen eller inte. Tänk bort vad du tycker att personen egentligen borde 

kunna. Börja från vänster till höger. Ange i tur och ordning vilken nivå som stämmer bäst för hens 

Kunskaper, Färdigheter, Kompetens. Varje nivå bygger på den föregående. Det vill säga, för att 

uppfylla t.ex. nivå 6 måste man även uppfylla nivå 1-5.  

Vilken nivå uppfattar du att hen fungerar på just nu? 

Bakgrund 
Referensramen är inspirerad av EU:s referensram för livslångt lärande och Aristoteles 

kunskapsmodell. Den är nära besläktad med kunskapsmodellen som de flesta universitet i väst 

(och socialstyrelsen) använder: Bolognaprocessens kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och 

förhållningssätt. Men EU fann att Bolognaprocessens uppdelning gjorde det svårt att ange 

kunskapsnivå för alla de inom unionen som tillägnar sig kompetens utan att gå en formell 

utbildning. Därför tog man fram en referensram för livslångt lärande där man försökte plocka bort 

kraven på utbildningslängd/tjänstgöringsår och istället fokuserade på faktisk kompetens. När jag 

såg denna insåg jag att det samma gäller för läkaryrket – mycket av det vi anser vara 

läkarkompetens får vi genom successivt ökat ansvar och självständighet och inte genom 

intygsgenerande kurser.  Därför skrev jag en referensram anpassad för en barnläkare på en 

länsklinik.  

Man får gärna använda den på andra kliniker, men det är mycket möjligt att man då behöver 

anpassa den efter sin kliniks speciella förutsättningar. Den är fri att använda och modifiera, men 

ange gärna att ni har modifierat den efter min förlaga (och skicka ett mejl till john.terlinder@rjl.se 

så kan jag få några tips också) 

Vi har främst använt den i samband med specialistläkarkollegium. Alla specialistläkare har då var 

för sig fått ringa in vilken nivå på Kunskaper, Färdigheter, och Kompetens som man bedömer att 

adepten ligger på. Oftast blir det en rak linje. Fast det kan hända att en ST-läkare ligger på nivå 5 i 

kunskaper, nivå 6 i färdigheter, men nivå 4 i samlad kompetens. Då blir ”betyget” nivå 4. 

Antalet tjänstgöringsår är enligt modellen ointressant. Det är den faktiska kompetensen som ska 

anges. Det har dock visat sig vara svårt att intuitivt förstå modellen utan vägledande exempel, 

därför har vi skrivit dit en förväntat progress utifrån antal tjänstgöringsår (men ej knutet till antalet 

år som ST. Har man vikarierat innan ST bör det rimligen avspegla sig i en högre nivå). 

Alla nivåer bygger på föregående nivå. Men vissa krav, t.ex. ”klarar att gå nattjour” kanske inte är 

relevant vid de högre nivåerna. T.ex. pga. ålder eller sjukdom. 
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