HÄR FÖLJER UTDRAG UR MEJLKORRESPONDENS MELLAN HÖGST VÄRDERADE VÄRDERARE
MÅWE och WARG samt AllmänmedBD:s förfrågan om publicering.
Dokumenten nedan är inte särskilt intressanta men visar trots allt på att det ska ägnas lite tid till att
få en MIST genomförd som passar alla inblandade. Jag har - av utrymmesskäl - tagit bort mejl som
handlar om att det var ganska svårt att få lokal, chef, handledare, kompetensvärderare och mig själv
att välja datum för MIST.
Men, har du inget liv i övrigt och om du har läst ut Läkemedelsboken - så håll till godo...
Patrik Warg augusti 2011

Hej kära Patrik Warg...det är så jag känner det efter att ha läst dina två mail och bilagor. Fixade inte
att se och höra videosnutten så DVD verkar som en fin grej till mig när det passar dig.Och december
låter bra.Kan möjligen(här avbröts jag av att min dotter kom från andra huset här på Sörböle Kont
Umeå och erbjöd mig min älskade grötfrukost tillsammans med barnbarnet Hugo som nu har haft
kontaktövningen brottning sitta i knät se på DVD och varit hundvalp med och åt morfar)också vara
sista veckan i november. Reser på körresa till Peru 21/10 eftersom jag funderar på om vi (tillsamman
med hon jag blev kär i för 40 år sedan) ska ägna mer av livet åt sång. Du får de här personliga
inomparentes reflektionerna eftersom jag då indirekt serverar dig utbrott ur min CV och jag får lite
tid att tänka när det kan passa bäst att resa till Umeå för mig. Ska stämma av lite med annat men tror
att jag testar måndagen den 29/11 på dig. Skulle det passa dig?/Ulf
-----Original Message----From: Patrik Warg [mailto:patrik.warg@bredband.net]
Sent: den 14 oktober 2010 20:28
To: ulf@mawe.se
Subject: (ST)airway to heaven...
Kära Mäster Måwe,
det var länge sedan vi sågs. Får dock lite rapporter kring din gärning av mellanstående bekanta.
Hoppas allt är bra med dig och familjen?
Jag börjar närma mig något slags avslut (sent omsider) och bifogar härmed en bunt information - enligt
upplägg på SFAM:s hemsida. (Be careful what you wish for...) Dessutom en liten videosnutt som kan ses
i datorer som har QuickTime Player - gratis nedladdning från www.apple.se
Vet förstås varken vad du eller jag har för schema framöver. Men bäst för alla inblandade vore kanske
att ta itu med en planerad dag någon gång i december.
Just nu är jag på Geriatriken och det finns inte så gott om mottagningsrum på Stadsviken.
Antingen äter vi lunch och kommer överens om något lämpligt eller så kan vi mejlas framöver. Brukar
vara lättare att hitta en tid ju närmare en tänkt tid man kommer.
(Jag är alltid avundsjuk på de som går omkring med kalendrar och exakt vet hur deras framtid kommer
att arta sig...) Framtiden är ju nära förestående.
Två filer alltså, ett långt dokument som du kan ägna en fredagsnatt åt och en videosnutt som du kan
reagera på...

I övrigt redigerar jag några scener ur Dr. Knock som Svartholm tänker visa på SFAM:s stora möte
nästa höst. Hela föreställningen finns på DVD för hågade.
Må gott!
kram
p

Hej igen!
Oj, spännande att du följer frågorna som ställs och svara och
framförallt reflekterar.
18 sidor Patrik Warg 42 !!
Jag körde taxi och fick mer dricks ju mer skicklig jag var på att
kommunicera.
PW:

Så, om det här inte är nödvändigt. Kan vi inte - pretty please, with sugar on top bara skita i det? Den dag jag ska träffa min examinatör/utvärderare kan vi väl säga
att jag använder till att ta mina tvillingflickor till badhuset för att bättra på
vattenvanan inför den kommande simskolan. Jag är övertygad att den aktiviteten
har alla alternativets ingredienser och dessutom leder till bättre säkerhet, hälsa,
integration och begränsad kriminalitet - än om jag sitter och käftar teoretisk
konsultationsteknik med någon examinatör som har en helt annan plattform än den
som lilla jag praktiserar.
UM:

Inte är det nödvändig med MiST för att få ut sitt specialistbevis av
Socialstyrelsen utan det är en rekommendation från studierektor
och SFAM. För att få ut specialistbeviset skall handledaren och
verksamhetschefen skriva på ansökningshandlingarna. Studierektorn
kan skriva på men det är inte tvingande. Alltå - det är inte
nödvändigt för att få ut specialistbeviset från SoS med MiST.
PW:
Motiv till läkarutbildning väcktes under arbetet vid livräddarskolan från sexton års
ålder - där ett flertal läkare deltog i undervisningen. Intresset för allmänläkeriet
började som en romantisk bild av hembesök i den glesbygd jag härstammar från.
Tyvärr är den typen av uppgifter ett minne blott men det finns fortfarande visst
utrymme för någon slags grundläggande kontakt med människor och ett stråk av
kreativitet kvar inom primärvården (i skrivande ögonblick...)

UM: Hippocrates tänkte så också och bröt med det mesta.
PW:

Efter beslut om utbildning och under arbete som vårdgivare har jag mött många
inspirerande läkare i norrbotten, främst inom primärvården: Meta Wiborgh, Robert
Svartholm, Jan Hennix, Ulf Måwe, Gustav Melin, Johan Alsén, Lars Grundström, Ulf
Theen m fl.
Det som mest påverkat mig av dessa läkares framtoning är deras förmåga till just
"allmänt synsätt". Då menar jag inte enbart i mottagningsrummet utan en
helhetssyn som omfattar hela samhället, dess historia och dess framtid - på gott
och ont. En förutsättning för preventivt arbete i folkhälsoavseende och kanske även
för sin egen överlevnad, bland annat.

UM:
Läromedlet under tjänstgöringen till specialist äro tvenne – mästrar
och patienter samt självklart livet i sig.
PW: Den utveckling som senaste åren har tagit fart - åtminstone i norrbotten - där
methis, och frostheme har fått lämna plats för epistheme är möjligen en god
utveckling i en objektiv, statistisk analys av folkhälsan - men det kommer snart inte
att finnas någon som utför den. Man kan lika gärna ersätta vårdcentralen med en
telefonanknuten dator, istället för att göra distriktsläkare till stela instrument. Jag har
annat att göra än att leka maskin.

UM: Korrekt. Maskinen människan är oslagbar och underutnyttjad!!
Och därför synnerligen utvecklingsbar. Hjärnans tillväxt ett
biologiskt under och det roligaste förklaringen är den som moderna
forskning sedd med Lasse Bergs bok om hur människan blev människa
under titeln Gryning över Kalahari!
PW:

I vad mån och på vad sätt har du stimulerats till att göra ett projektarbete?
Trots återkommande försök till motivation från handledaren har jag inget som helst
intresse för projektarbete för tillfället. Jag har presenterats för möjliga ämnen och
områden av min handledare men min familjesituation, min förvirring i försöken att
tolka målbeskrivningen (dess reella tyngd) och min allt tveksammare motivation till
att bli färdig allmänläkare gör sammantaget att det inte finns utrymme för ytterligare
sidoprojekt under överskådlig framtid.

UM: Hittar inte nu i din text men det finns flera uppslag till riktigt
spännande projekt i de invändningar du har mot det du tar spjärn
emot. Ska leta vars jag såg innan vi träffas.

PW:

Det som är inspirerande är ju att hjälpa människor. Det har gått bra hittills och jag
vill egentligen inte bli störd av de krav som målbeskrivning och övriga ST-relaterade
formalia hela tiden prackar på mig. I mitt fall, och jag erkänner att jag nog inte tillhör
majoriteten (än), så har de formella delarna av ST-utbildningen varit mer till skada
för mig som harmonisk person, för patienternas hälsa och faktiska kontinuitet, för
produktiviteten och för den reella vården - än tvärtom. Till och med landstingsråden
hade haft större glädje och nytta av mig som ständig underläkare i primärvården.
Om det finns ett gott och öppet samarbete mellan distriktsläkareI/underläkare/STläkare så upprätthålls produktionen utan att "äventyra patientsäkerheten", vilket är
ett jävla korkat uttryck; för om du väljer att gå till valfri vårdgivare så är din säkerhet
äventyrad - oavsett.
On the other hand, jag är ju som jag är. Precis som du är och alla andra...
För att inga missförstånd ska skapas pga min något obstinata syn på utbildningen,
yrkesorganisationen och landstinget, vill jag tydligt framhålla att min handledare är
superbra och har inget med ovanstående cynism att göra - tvärtom. Det är tur att
hon finns, annars hade jag skrivit detta dokument i blod. Nu har det bara kostat
svett och någon enstaka tår... Till vilken nytta, frågar man sig dock?

UM:
Var svetten, tåren och din handledares tillfredställelse värt jobbet?
När du själv läser vad du fått till vad tycker du då? Eller har du
gjort liknande med självutvecklande dokument på annat sätt?
PW:
Citat - "Problemet blir att om man som beslutsfattare inom området
sjukvårdspolitik begränsar sig till att låta sig påverkas av den evidensbaserade
medicinen och utesluter den erfarenhetsbaserade, praktiska kunskapen, så
kommer man att bidra till att driva sjukvården i en tayloristisk riktning. Med
detta menar jag försöken att formalisera, specificera och bryta ned de olika
vårdprocesserna för att göra läkarens arbete mer likt en industriarbetares i
den meningen att man vill kunna detaljstyra vad mötet mellan läkare och
patient skall innehålla."
Christer C. Andersson

UM: Är det från ordbyte och Christer är i Gtbg? Korrekt
iaktagelse.

Ha det bra
Ulf

ASK - Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog
• Ett fortbildningsprojekt inom SFAM sedan 1998
• Ett sätt att behålla och utveckla glädjen i arbetet och stärka den egna
professionella utvecklingen genom att värdera din egen kompetens i dialog med en
kollega
• Bygger på de moment som ingår specialistexamen och Mitt-i-ST, men är anpassat
för den erfarna allmänläkaren.
• Är tänkt att kunna fungera som recertifiering och att göras med 5-7 års intervall
under en yrkeskarriär.
Läs mer här i denna ASK-folder .
Seminarier för deltagare i ASK brukar hållas i slutet av augusti varje år, ofta i
naturskön trakt i fjällen eller vid havet. Ibland hålls seminarium även på våren i
Mellansverige, eller som kurs för den som vill pröva på. Annonsering sker inom
ASK-nätverket samt på hemsidans kalendarium.
ASK-foldern:

Patrik!
Har läst med liv och lust och får lust. Skriver ut och läser igen i morgon förmiddag
och skriver till dig omsider.Tycker du beskriver verkligt lärade strålande bra där du
tar det ifrån ett hederligt personligt perspektiv och gör det med ett "underdog" drive.
Får lust att utveckla och skriva direkt men ska hålla mig och sova på saken. Och
dessutom finns massa barnbarn,några döttrar och en härlig hustru och så instundar
påsk också här mitt i livet. Livet är mig kärt. Återkommer alltså
Ulf
-Ulf Måwe
ulf@mawe.se
+46907857660
On Mon, 18 Apr 2011 14:16:04 +0200
PatrikWarg wrote:
> Hej Ulf, (bifogar "periodplan" nederst i mejlet och en något reviderad
>"Motiv för uppnådd målbeskrivning" som bilaga. Sonia får kopia på bägge typ.)

>
> Stort tack för ditt omtänksamma, förstående, förslagsrika och genomarbetade
>svar på mina känslostyrda uttryck och faktiska grubblerier.
>
> Till stor del var dock mina kommentarer kring förlängd ST ett slags uttryck
>för det komiska i att man ändå aldrig blir "färdig" och att det som inte går
>att mäta - mäts i alla fall.
>
> Extensiva kurser i neurologi garanterar ändå inte yrselutredningar på tio
>minuter.
> Dvs, jag kan motivera uppnådda mål i diplom och skrift - men hur vaken var
>jag egentligen på alla SK-kurser - ingen vet - inte ens jag själv.
>Framför allt vet inte socialstyrelsen det.
>
> Jag kan göra en periodplan som sträcker sig fram till 2050 om jag hårdrar
>(jo, det stavas faktiskt så, det har jag hört på P1) den gode Egidius långa
>utläggningar om hur en idealisk (akademisk) värld full av periodplaner skulle
>se ut.
>
> Nu tillhör jag ju den fåtaliga anarkistiska och genomkorkade gruppen som
>tror och tycker att man med det svenska språket och lite empati inte behöver
>lämna någon annan människas väl och ve åt slumpen. Ett sådant förfaringssätts
>stora risk är att det ibland tar mer tid än för de läkare som har rutinerna i
>ryggraden. Det brukar dock glatt sanktioneras av pratglada patienter.
>
>
> BEDÖMNING/ÅTGÄRD:
>
> När jag, utan att ha tid* till några längre djupdykningar kring Egidius
>önskemål om hur en svärsons färdigheter och formaliseringstalanger bör se ut,
>försöker att skatta eventuellt kvarvarande kunskapsinhämtning så prestigelöst
>jag bara kan - så blir det inte så mycket om man följer målbeskrivningen
> (periodplan enligt förslag men efter Patrik Wargs egna instruktioner följer
>sist i mejlet).
>
> Om jag däremot känner efter.......... hur säker jag är på att alla jag har
>ett framtida ansvar för kommer att uppleva sin 100-årsdag........ så blir
>plötsligt periodplanen helt oöverskådligt omfattande. Innan jag kan det som
>du och Johan Alsén med flera kan - så är jag inte färdig att ensam ta
>ansvaret för en patientlista. Moment 22?
>
> Hajar´u?
> Så klart du gör!
>
> Att hjälpa människor som är eller tror att de är sjuka är min grej. Det vill
>jag göra och det har fungerat bra hittills.
> Men den väg som utstakas för att få göra det enligt konstens alla regler
>passar inte mig alls. Jag borde ha stannat i restaurangbranschen.

> Jag fattar långsamt eftersom jag, till skillnad från de flesta kollegor, är
>invandrare i de formaliserade och akademiska systemens universum.
> Jag slår inte upp definitioner i ordböcker som jag vet att du gör - jag
>känner efter och bestämmer mig för vilken tolkning av ett ord som passar bäst
>för alla inblandade i det enskilda tillfället. Ta det lugnt Ulf, min fru
>gillar det inte heller, däremot är hon allt som oftast väldigt imponerad över
>att en för henne så obegriplig överlevnadsstrategi faktiskt funkar.
>
> Risken med att förlänga ST är att jag faktiskt tröttnar, börjar tvivla ännu
>mer på min förmåga, lusten försvinner och därför ger jag upp och skriver en
>avslöjande roman om hur "läkare egentligen är" istället. Den boken vill ingen
>av er läsa, trust me on that one;)
>
> En annan sak som talar för att bli färdig pronto är att många jag talat med
>menar att det finns en utvecklingspotential och en yrkestrygghet som kommer
>med samma kuvert som socialstyrelsens godkännande. Dvs, ett nytt kapitel
>börjar och man växer direkt med det nya ansvaret (eller kanske är det
>lönepåslaget som gör det...;) Ungefär som omedvetna kunskaper kryper fram ur
>väggarna på akuten när man, som rookie, ställs inför det, till synes,
>omöjliga.
>
> *Har ett gigantiskt pretest inför nästa SK-kurs (akutvård för akutläkare),
>ungarna har påsklov, gumman är bortrest, övertid på akuten och en omfattande
>recension av "Handledning och praktisk yrkesteori" (Per Lauvås och Gunnar
>Handal) närmar sig sin svarta deadline. Utöver det har jag en krönika till
>Landstingstidningen - men jag gissar att hobbys faller utanför
>argumentbankens klausuler?
>
> Livspusslet är betydligt krångligare än ovan nämnda yrselutredningar... Vad
>säger Egidius om det? Inte ett ljud vågar jag påstå. Som tur är har han sin
>fru Charlotte som medförfattare. Annars hade hans livspussel sannolikt varit
>av det mer konservativa slaget... eller så hade inga böcker blivit skrivna.
>
> Hur har jag då tid att skriva detta tröttande mejl? Jo, jag skriver
>blixtsnabbt - the downside är att jag skriver allt för hand - har aldrig lärt
>mig diktera. Får ingen överblick, känns osäkert, osammanhängande och efteråt
>så "finns det inte" förrän några dagar senare. Så räkna med sen lunch på
>tisdag ;)
>
> kram
>p
>
> HÄR FÖLJER EN JUSTERAD "PERIODPLAN" (efter de senaste kurserna och
det jag
>förväntar mig att inhämta under pågående sidoplacering på medicinkliniken).
> Det betyder också att jag har lagt till vissa saker som motiv att ha uppnått
>målbeskrivningen. Denna info finns i en PowerPoint som jag tänkte visa för
>dig under morgonkaffet när vi träffas på tisdag.

>
> I denna "periodplan" ingår INTE:
> 1. Den fega önskan om att vara ST ett tag till bara för att det är så
>bekvämt och förhållandevis ansvarsfritt.
> 2. Den starka känslan av att hur jag än gör kommer jag alltid att känna att
>andra kan mer än jag och därför är bättre lämpade för att ersätta mig som
>läkare.
>
> TO DO?
> Rekto-/proktoskopi? (praktisk) Följa med handledaren två gånger. (Har gjort
>otaliga men det var ett tag sedan...)
> Mer ortopedi, SK-kurs rygg och nedre extr. Gävle höst 2011 (Kan förhandla
>till mig denna trots ölstatus.)?
> Praktisk diabetesbehandling/uppföljning
>(Litteratur/kurs/diabetessköterska)?. Eller bara auskultera handledaren vid
>några tillfällen?
> (Försäkringsmedicinsk utbildning/kurs/seminarium?) Äsch!
> SK-KURS ÖNH - Örebro höst 2011 Å andra sidan; hur svårt är det att inte
>skriva ut PC? (kan säkert förhandla till mig denna också trots öl-status)
> SIDOPLACERING UROLOGI 4 veckor, september 2011? (Man lär sig tydligen att
>sätta KAD där - enligt rapport...)
> -------------------------------------------------------------------------------------------------------> HUVUDPLACERING PRIMÄRVÅRD UNDER HANDLEDNING (jag har faktiskt
inte varit så
>många månader (under handledning) på vc. JUNI - DEC? 6 mån? 12 mån? Men
>blir det någon skillnad egentligen? Jag ska ju ändå sitta där - "livslångt".
> Sedan har jag förstås glömt allt det som jag lärde mig under mina första
>sidoplaceringar. Ögon, till exempel.

Sovit på saken.
Mitt-i-ST är enbart i sitt syfte till för ST-läkaren. Inte för en pedagogisk omgivning. Dvs
kompetensvärderaren gör två saker: Tittar på var ST-läkaren står och förslår vart den skall gå för att
nå optimal allmänmedicinsk kompetens. Kompetensvärderaren är skydlig att göra en rapport till
exklusivt ST-läkaren som är ST-läkarens och inte den pedagogiska omgivningens om inte ST-läkaren
själv vill.
Ditt mail utstrålar lust. Lust är den starkaste lärfaktorn enligt modern pedagogiskt forskning.
Inget hindrar dig att specialiseringstjänstgöra fram till nästa sommar om du bedömmer det riktigt för
din livsllånga professionella utveckling och gör en perdiodplan enligt Henry Egidius fram till dess.

Det är du enligt SFAM som ger mig uppdraget att genomföra en Mitt-i-ST. Jag uppfattar ditt uppdrag
enligt ovan och är efter att jag fattat vars du står allmänmedicinsktkompetensmässigt beredd att se
om det går att hjälpa dig dit du vill gå allmänmedicinskt.
Alltså - komplettera din portfölj till mig där du beskriver vars du står allmänmedicinsk
kompetensmässigt dvs gör en opretantiös självvärdering av din allmänmedincinsk kompetens.Be din
handledare läsa och kommentera och be ssk. att denne beskriver det du inte kan se själv. Maila dessa
två handlingar till mig. Gör ett utkast till periodplanering fram till nästa sommar enlig Henry Egidius
och maila också den till mig! Så ses vi den 26/4 klockan 09.00 till 16.00.
Du får mina kommentarer till handlingarna över en kopp kaffe direkt på morgonenoch efter en 30-40
minuter vill jag träffa din handledare 15-30 minuter. Därefter vill jag följa dig på 5 st inbokade
patienter det kan vara vad som helst. Cirka 20 minuter styck. Du skall göra allt klart kring dem under
min närvaro,inklusive diktering. Efter det behöver jag en paus för mig själv på 30 minuter. Sedan får
du en värdering av mig på 10-15 minuter. Sedan en genomgång av din periodplanering och din livslånga
professionella intuitiva plan-ge detta riktigt god tid.Sedan handledaren igen 30 minuter.Därefter
verksamheteschefen 30 min och avslutningsvis SR 30 minuter. Ungefär så tror jag skulle bli effektiv
för att du ska få som du vill. Lycka till.
Din kompetensvärderare Ulf

-----Original Message----From: Ulf Måwe [mailto:ulf@mawe.se]
Sent: den 17 april 2011 21:31
To: 'PatrikWarg'
Subject: ST forever... O Yes! Lägg upp din nästa 5 årsperiod som en ST! och forsätt så i 35 år!
Hej Patrik!
Trevligt att hör från dig.
Kommer tisdagen den 26/4. För din planering lägg upp det enlig hur du tycker blir bäst. Vill du ha hjälp
så utgå ifrån mallen på SFAMs hemsida.
Mitt-i-ST är från SFAMs och min horisont ingen specialstexamen mitt i ST utan ett pedagogiskt
instrument för att bidra till att ange till dig vilken nivå du står och vilka steg du behöver ta för att bli
klar som specialst i allmänmedicin. Nå ja visst finns det en kompetensvärdering med men som sagt var
enbart för dina öron om du inte som du ju gör uttrycker att den skall föras fram till din handledare och
verksamhetschef. Så omformulera-konkretisera-utvidga det du skrivit till mig så att det blir en delplan
i din ST-tjänsgöring för perioden fram till nästa sommar. Förslagsvis kan du användna Henry Egidius et
al bok-Vägen till specialist där han beskriver hur en proffsig periodplan skall se ut. Men nu kanske jag
skriver dig på näsan ....?Hur som haver - Regelverket från Socialstyrelsen säger minst 5 års handledd
tjänstgöring.
Ser framemot att ses!
Ulf

Kort i gryningen...
Trots att även jag har viss erfarenhet av livet visade det sig att det inte alls blev som jag hade trott...
Nämligen att när MiST var över - skulle världen stå för mina fötter med alls ingenting att göra och en
horisont utan ångest.
Döm av min förvåning när det har krånglat med allt från planeringsdag på dagis - till noll överläkare på
avdelningen, punktering på bilen samt strulande portwise.
Tror att jag inte kommer iväg till Lund på akutvårdskursen. William har dessutom anatomiutställning
under veckan som kommer.
Och idag måste man tydligen deklararera... Har du hört så dumt?
Trots allt kommer det att lösa sig - ty jag bär fortfarande på stärkande smulor av vårt möte i
självkänslans slitna såll.
Men jag återkommer när det lugnat sig!
Må gott!
p
PS. Jag har aldrig korresponderat med någon överhuvudtaget (Astrid Lindgren inräknad, på rikt) som
skriver så fyndigt, klart och välformulerat som du.
Dags att preskribera mordet med andra ord. Skillnaden mellan dig och mig är kanske graden av kärlek
till skrivandet?
Patrik Warg
patrik.warg@bredband.net
070 232 77 73
Ö. Jvgsespl. 22 B
972 42 Luleå

29 apr 201117 kl. 07.47 skrev Ulf Måwe:
> Schysst avlossat Patrik! Jag är ett enda stort leende. Tala om att jag
> behöver små gröna piller - på skrivkonstens område! Att få det grönt att
> skriva det som rinner till för mig alltså.Mord begicks innan jag i 17 års
> åldern insåg och fick det rosa pillret "ordlindhet" och fick en uns av tro
> (falsk antagligen) att jag kunde vränga ord och tillåta mig att skriva det
> som rann till.
>
> Ulf
>
> -----Original Message----> From: PatrikWarg [mailto:patrik.warg@bredband.net]
> Sent: den 26 april 2011 22:19
> To: Ulf Måwe

> Subject: Hmm...
>
> Tusen tack för en fantastisk dag!
> Solen fortsatte att skina och jag hann träna och känner mig i kvällstimman
> nästan förtjänt nöjd över livet.
> Det är din och delvis Sonias förtjänst förstås!
>
> Tyvärr måste jag göra dig besviken... Jag har faktiskt stora brister i min
> mänsklighet.
> Det upptäcker du snart när du läser den redogörelse över dagen som - "bara
> rann ur mig". Jag kan fan inte hejda det.
> Det bara blir som det blir.
>
> Därför är det viktigt att du känner att du direkt kan begära skärpning och
> lämna specifikationer över vad du egentligen var ute efter.
> Men börja med det bifogade dokumentet. Det är i alla fall något. Huruvida
> det har bäring eller är till någon nytta är mer osäkert.
>
> Många kramar från en liten doktor som känner sig rätt stor just nu!
>
> Sköt om dig och de dina - det är prio 1.
>
> /p
>

Hej Ulf, än en gång - tack för senast!
Jag har varit lite busy sedan dess men tänker på dina underbara "floskler" när det känns tungt i livet.
Återkommer, som lovat, med ytterligare tacksamhet och tankeverksamhet. Först har jag några
dagissommarfester att gå till med min gitarr.
Verksamhetschefen har hört av sig och vill träffas. Jag har skjutit på det eftersom gumman inte är
hemma och jag trivs bra på HIA. Men jag har ju lovat dig att fixa det före midsommar. Försöker göra
en plan och har just idag kommit in på Ortopedi - SK och Läkarvård på äldreboende - SK under
september. Vet inte om jag bör ha med mig fackrepresentant? ASK blir nog en självklarhet - men
chefen vill nog veta vad det kostar?
Som du kanske nu har noterat har jag JokkmokksPekka och Andreas K hängande över min axel.
Själv tänkte jag att det inte är rättvist att publicera din värdering - eftersom du ändå var drogad den
dagen...
Dessutom hade jag en tanke att: Eftersom det inte bara är jag som hela tiden går omkring med
dumstrut och känner mig omgiven av genier, så kanske det vore lämpligare att publicera en rejäl
(ned)värdering istället, för andra osäkra kandidaters skull.? Fast det vore förstås inte heller smart.
Jag har inte påverkat Peter annat än ovan - det är hans förslag att lägga ut din värdering.
Men du får besluta om du/vi vill ha detta till allmän beskådan. Mig spelar det ingen roll.

Hoppas du kommit igång med boken... Ska bli spännande att se. (Göran har skvallrat).

On Tue, 31 May 2011 15:09:29 +0000
Peter Olsson wrote:
>
> Hej Ulf
> vår personlige och ärade kollega Patrik Warg, har lagt ut sin mitt i st på
>sin hemsida, vi funderade på att länka till den från vår tidksrift och kanske
>får vi en text av denna konstnärliga person oxå,
> funderar på om bilden skulle bli fullständigare av om din värdering (som vi
>inte sett) skulle komplettera bilden och länkas den oxå (med Patriks
>medgivande förstås)
> plan till sept nr
>
> Peter
>
> Peter Olsson Forellstigen 5 962 33 Jokkmokk 0971 12854 070 35 67 841
>peter_olsson@hotmail.com
>

Hej Peter,Patrik och aakarlsson!
Fint idé av er att till denna ”konstnärliga persons hemsida” lägga en
länk.Min önskan är att hela vår Mitt i ST korrespondens skall finnas
där. Jag har fått ena riktigt fina pärlor på mailen som jag inte vill
missunna någon ……Patriks skröna om Mitt i ST dagen väcker
fortfarande ett stort leende till livs. Så den får t.ex inte missas.
Jag ska skicka alla mailen så får du Patrik bestämma vilka du vill ha
med på din hemsida. Jag tycker det vore fint att alla är med för att
visa vår process. Naturligtvis får du publisera alla mail och rapporter
jag skrivit Patrik.
Ulf

