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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåre t 2009-2010 

1 Styrelse 
 
Styrelseledamöter 
Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Uppsala 2009-11-04: 
 
Ordförande: Eva Jaktlund vald t.o.m. 2011 
Vice ordförande: Mats Rydberg vald t.o.m. 2011 
Facklig sekreterare: Karin Träff Nordström vald t.o.m. 2011 
Vetenskaplig sekreterare: Sara Holmberg vald t.o.m. 2011 
Kassör: Ulf Peber vald t.o.m. 2010 
Ledamöter: Madelene Andersson vald t.o.m. 2011 
 Jana Risk vald t.o.m. 2010 
 Bertil Hagström vald t.o.m. 2010 
 Lars Henrikson vald t.o.m. 2010 
 
Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet 
Fullmäktige: Eva Jaktlund, Mats Rydberg, Sara Holmberg, Annika Eklund-Grönberg, Ulf Peber, Anna-
Karin Svensson och Madelene Andersson. 
Suppleanter: Robert Svartholm, Annika Brorsson, Sofia Hellman, Karin Lindhagen, Lars Henrikson, 
Jana Risk och Bertil Hagström.  
 
Revisorer 
Auktoriserade revisorn Arne Nilsson, Argema, samt medlemsrevisorn Magnus Eriksson. 
Revisorssuppleanter: Gerd Schank, Argema, samt Rikard Viberg. 

 
Valberedning 
Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Christina Gustafsson, Hanna Nordstrand, Anna-Karin 
Svensson, Sofia Hellman och Karin Hed. 
 
Kansliet  
På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, heltid och Lina Andersson som varit 
timanställd vikarie för Johanna Johansson som varit föräldraledig och timtid har köpts in från Norrbotten 
där Agneta Sondell administrerat Mitt-i-ST. 
 
Styrelsens arbete  
Möten: Styrelsen har haft sju möten under verksamhetsåret. 
2009-09-03 – 04 internat. 
2009-11-05 konstituerande styrelsemöte. 
2009-11-05 möte med redaktionen för AllmänMedicin. 
2009-12-07 – 08 internat. 
2010-02-08 – 09 internat, då vi även träffade Rådsordföranden. 
2010-05-17– 18 internat, då vi även träffade Lokalordföranden, representanter för Nationella 
beslutsgruppen för kvalitetsregister samt representanter för Mediahuset, som ger ut AllmänMedicin 
2010-06-14 telefonmöte. 
 
Styrelsens arbete har under året dominerats av tre frågor: 
 
Kvalitetsregister 
Ordförande och medlemmar ur SFAM.Q har deltagit flitigt i debatten om kvalitetsregister i 
primärvården samt vid ett flertal möten med bland andra ledningen för SKL. 
 
Styrelsen träffade i maj ledamöter ur Nationella beslutsgruppen för kvalitetsregister. Det fanns stor 
enighet kring att en ökad dataregistrering från primärvården kräver en automatisk datafångst ur 
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datajournalerna. Vi fick ett visst gehör för vår uppfattning att det måste vara hög kvalitet på de data 
som matas in och en större förståelse för att en stor del av det vi gör inte låter sig mätas på ett enkelt 
och jämförbart sätt. Pvkvalitet.se har inte fått anslag för sitt utvecklingsarbete för att man inte uppfyller 
nuvarande kriterier för ett nationellt kvalitetsregister. Vi fick löften att man från SKL och SLS ska se 
över möjligheterna att på annat sätt finansiera detta utvecklingsarbete liksom annat fördjupningsarbete i 
kvalitetsindikator/registerfrågan. 
 
SFAM deltar i arbetet med utveckling av en ”Nationell allmänmedicinsk forsknings- och 
kvalitetsdatabas” som är en utveckling av KUR-projektet. 
 
Även lokalt deltar SFAM på många håll i arbetet med utveckling av kvalitetsindikatorer i de olika 
Vårdvalssystemen. 
 
Europaläkarfrågan 
Inom EU finns beteckningen Europaläkare eller allmänpraktiserande läkare, inte att förväxla med 
specialist i allmänmedicin. Definitionen av Europaläkare är att man efter medicinsk grundutbildning 
har tre års vidareutbildning varav minst sex månader inom primärvård. Problem har uppstått att olika 
länder har uppgett olika kvalifikationer till EU vad man kräver för att vara ”general practitioner” och att 
man har olika överenskommelser huruvida Europaläkare är jämställt med specialist i allmänmedicin.  
 
I Sverige är alla berörda myndigheter (Socialdepartementet och Socialstyrelsen) eniga om att vi vill ha 
kvar våra nuvarande krav på specialistutbildning för att få behörighet som specialist i allmänmedicin. 
Likaså finns en enighet i såväl fackliga som vetenskapliga allmänläkarföreningar i Norden att vi ska 
jobba för en bibehållen specialistutbildning på minst fem år. Det ligger just nu ett rättsfall hos EU-
kommisionen som kan avgöra frågan inför framtiden. SFAM har under året bistått berörda myndigheter 
med uppgifter som kan styrka att specialist i Allmänmedicin och EU-läkare är två helt skilda 
kompetenser. Vi har samarbetat med DLF och SLF i frågan.  Besked väntas i höst. I värsta fall kan man 
komma att kräva att de nordiska länderna förkortar sina specialistutbildningar till nivån i södra Europa 
trots att allmänläkararbetet i Norden kräver en helt annan och mycket bredare kompetens. 
 
Tidskriften AllmänMedicin  
Se tidskriftens verksamhetsberättelse nedan. 
 
SFAM får en strid ström av inbjudningar till olika arbetsgrupper, deltaganden vid möten, remisser att 
besvara mm, mm och vi kan bara konstatera att föreningen inte har vare sig personer, tid eller 
ekonomiska resurser att möta dessa önskemål. Vi har fått prioritera hårt och kommer sannolikt att få 
prioritera ändå hårdare under kommande år för att med tillräcklig kraft kunna driva våra viktigaste 
frågor. Styrelsen har tagit fram en policy för ekonomisk ersättning till SFAM-medlemmar som deltar i 
olika externa uppdrag, men det är ännu för tidigt att utvärdera hur detta faller ut.  
 
Styrelsens ledamöter har deltagit vid en mängd arrangemang såväl internt som externt där merparten 
finns nämnt på annan plats i verksamhetsberättelsen. 
 
Föregående verksamhetsår tog styrelsen i samarbete med Westanders fram en kommunikationsstrategi. 
Under året har ett pressrum på www.sfam.se startats med Eva Jaktlund och Mats Rydberg som 
kontaktpersoner från styrelsen och med Madelene Andersson och Björn Nilsson som ansvariga. Tanken 
med pressrummet är att det ska stimulera föreningen till att sända ut fler pressmeddelanden om vår 
verksamhet, allmänmedicinska avhandlingar mm samt att media via pressrummet lättare ska hitta 
information om föreningen. Vi har också tagit fram rutiner för pressmeddelande. SFAM finns numera 
också på Facebook. 
 
Vid fullmäktigemötet i november valdes fyra nya medlemmar in i styrelsen samtidigt som till posterna 
som ordförande, vice ordförande och facklig sekreterare valdes nya personer. Vi har under året påbörjat 
arbetet med att strukturera vårt inre arbete, till exempel genom att påbörja arbetet med att göra tydliga 
arbetsbeskrivningar, arbetsordning vid remisskrivande mm. 
 
Vid fullmäktigemötet 2009 återremitterades Forskningsrådets motion om att flytta Höstmötet till våren 
och införa kalenderår som räkenskapsår samt ett förslag att byta namn till Allmänmedicinsk kongress. 
Styrelsen har fattat beslut att verka i motionens riktning och kommer att ta fram ett förslag att tillstyrka 
motionen till fullmäktige i Åre 2010. 
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2.   Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrif ter mm  
 
Lokala SFAM  
Lokala sektioner av SFAM finns i hela landet, 30 stycken, varav två vilande. Höstmötet 2009 
arrangerades av Uppsala, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. År 2010 kommer höstmötet att arrangeras 
av föreningen i Jämtland (Åre). Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har egna hemsidor, flera 
är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin, och flera föreningar har också under året aktivt tagit 
del i debatten kring, förberedelsearbetet inför införandet av vårdval samt uppföljningen av detsamma.  
 
Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAM:s årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, de 
flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Uppsala 091104. Möte för 
ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med höstmötet samt i samband med 
styrelsemötet i maj. 
  

Råd: 
 
Rådet för forskning 
Medlemmar: Malin André, Falun (ordförande), professorerna Cecilia Björkelund, Göteborg, Lars 
Borgquist, Linköping, docenterna Eva Samuelsson Östersund/Umeå och Per Wändell Stockholm samt 
medicine doktorerna Sara Holmberg, Växjö, Patrik Midlöv, Eslöv. Professor Anders Håkansson, Malmö 
lämnade oss tragiskt under vintern. Hans Thulesius, SFAMs EGRPN representant ingår i rådet from 
hösten 2010.  
 
Rådet har sammanträtt vid tre tillfällen och haft ett telefonmöte och har fortsatt sitt arbete inom ett antal 
områden: 
 
Uppdrag: Att stimulera allmänmedicinsk forskning. 
Forskningsrådet har formulerat SFAMs plattform i ett antal viktiga punkter för landstingens avtal för 
Vårdval. 
 
Uppdrag: Länk mellan allmänmedicinska forskningsmiljöerna och SFAM. 
Åtgärd:  Flera medlemmar i rådet tillsammans med representanter från alla universitet ingår i arbets-
gruppen för en Nationell kvalitets- och forskningsdatabas. En rapport avlämnades till ”Delegationen för 
samverkan inom den kliniska forskningen”, lett av Nina Rehnquist 2009 (se 
http://www.sou.gov.se/samverkanklinforsk/pdf%2016%20dec/Beskrivning%20av%20nationell%20datab
as%20i%20Allm%C3%A4nmedicin_slutversion.pdf.) Arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete i samband 
med den översyn av kvalitetsregistren som leds av Måns Rosén SBU.  
 
Uppdrag: Identifiera forskande allmänläkare och deras forskning. 
Åtgärd:  Rådet publicerar fortlöpande nya avhandlingar på hemsidan och är styrelsens organ för att hitta 
forskarerfarna kollegor till nationella grupper.  
 
Uppdrag: Ökad närvaro av allmänmedicin på Riksstämman. 
Åtgärd:  Riksstämman 2009 innehöll 3 allmänmedicinska symposier: hudinfektioner, kvalitetsregister 
och vårdprogram och äldre. Rådet ansvarar för fria föredrag och postervandring, samt utser bästa poster 
vid varje Riksstämma. 
 
Uppdrag: Hög vetenskaplig kvalitet på SFAM-möten. 
Åtgärd:  Vid Uppsalamötet ansvarade forskningsrådet för ST-uppsatsernas seminarier. Samtidigt 
presenterade nydisputerade allmänläkare sina arbeten.  Forskningsrådet studerar alla dsiputerade 
allmänläkares avhandlingar under året och utser ”Årets avhandling”. Utmärkelsen ”Årets avhandling” 
gick till Nils Rodhe för hans arbete om ABU hos äldre. 
Inför SFAM mötet i Åre har forskningsrådet initierat att ett vetenskapligt råd, som kvarstår över fler 
möten, inrättas som stöd till ansvarig lokalkommitté. Call for abstracts för vetenskapligt bedömda postrar 
och fria föredrag introduceras.  
 
Uppdrag: Stimulera ST-läkarna till forskningsarbete. 
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Åtgärd:  Fortsatt arbete tillsammans med studierektorernas nätverk för att utveckla formerna för ST-
läkarnas vetenskapliga arbeten, bl a deltagit i seminarium på SFAM mötet i Uppsala och på 
studierektormöte i Växjö. Deltagit med seminarium om forskning på ST-dagarna. 
 
Utbildningsrådet         
Medlemmar: Ulf Peber (ordförande), Annika Bardel, Eva de Fine Licht, Mats Foldevi, Charlotte 
Hedberg, Kerstin Rödström, Helena Salminen och Maria Wolf. 
 
SFAMs utbildningsråd har som uppdrag att bevaka det allmänmedicinska innehållet i grundutbildning 
och AT. Rådet är remissinstans för SFAM i dessa frågor. 
 
Våra mål: 

- Definiera det allmänmedicinska innehållet i grundutbildning och AT. Verka för ett nationellt 
corriculum. för allmänmedicin 

- Verka för pedagogisk metodutveckling samt kompetensvärdering och examinationsformer. Hur 
mäta och säkra kvaliteten i utbildningen? 

- Genom omvärldsbevakning uppdatera gruppens kunskap om aktuella trender inom 
utbildningsområdet vad gäller läkares grundutbildning nationellt och internationellt via bland 
andra riksdag, regering, högskoleverk, utbildningsdepartement, SLF, LF, SFAM, SFMU, 
universitet, studierektorsnätverk och EURACT.  

- Bidra och medverka i sammanhang där utveckling av läkarutbildningen sker 
 
Vi har under verksamhetsåret: 
-  Översatt och till svenska förhållande anpassat Tomorrow´s Doctors (GMCs målbeskrivning för 
läkarutbildningen i Storbritannien) för att ha som ett diskussionsunderlag inför kommande förändringar i 
grundutbildningen där vi eftersträvar en definition av vad en ung läkare bör besitta för kompetenser efter 
legitimation. (Finns på SFAMs hemsida under Utbildningsrådet). 
 
-  Svarat på remiss angående avskiljande av läkarstudenter med brottsligt förflutet där vi tog intryck av 
och förordade det system som finns i Norge och England. 
 
-  Omvärldsbevakat via studierektorsnätverket, SLS utbildningsdelegation och institutionsmöten. 
 
Inför kommande år: 
-  Vi planerar att börja besöka landets allmänmedicinska institutioner för att se hur allmänmedicinen 
kommer in i läkarnas grundutbildning i Sverige med planerad start i Umeå i december. 
 
-  Vi planerar också en studieresa till England våren 2011 för att bla titta på Institutionen i York där man 
baserat hela läkarutbildningen på Allmänmedicin. Rapport från resan kommer att presenteras på 
Institutionsmöte i mars och studierektorsmöte under våren. 
 
-  Vi har för avsikt att på SFAMs  hemsida samla dokument och länkar av intresse för 
utbildningsintresserade. 
 
-  Vi har också en pågående diskussion runt frågan om vi borde bilda ett gemensamt råd för hela 
läkarutbildningen fram till färdig specialist för att bättre kunna möta framtida behov av synkronisering 
mellan teoretisk och praktisk utbildning och färdighetsträning. 
Målsättning att ha ramar för detta färdigt till höstmötet i Åre. 
 
Fortbildningsrådet 
Medlemmar: Gösta Eliasson (ordförande), Anna-Karin Svensson, Clemens Finckh, Cecilia Palmlund, 
Anders Hansson, Helene Ekström, Maria Wolf, Meta Wiborgh och Jana Risk.  
 
Rådet har under perioden bestått av nio medlemmar och har haft två ordinarie möten, ett möte med ST-
rådet samt två telefonmöten. Rådet har, liksom under förra perioden, satsat på att stödja och utveckla FQ-
grupperna. Under SFAM:s höstmöte 2009 tog rådet initiativ till ett ”prova-på-FQ”-seminarium. 
Dessutom har rådet fortsatt att stimulera till nya studiebrev, bland annat har brev om Metabol risk och 
Läkemedel till äldre tillkommit. 

Rådet har också arbetat med att sprida information om fortbildningen. En fortbildningsenkät riktad till 
fortbildningssamordnare har publicerats i tidningen AllmänMedicin, liksom en diskuterande artikel om 
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allmänmedicin och livslångt lärande. Ett manifest om kvalitetssäkring av fortbildningen, både vad gäller 
resurser och innehåll har tagits fram. Dokumentet diskuterar bland annat fortbildningens plats i 
vårdvalssystem och är avsett att vara ett stöd till såväl enskilda allmänläkare som till beslutsfattare och 
kollegor som på ett eller annat sätt ansvarar för allmänläkares fortbildning.  

Rådet har bedömt att Läkaresällskapets riksstämma skulle kunna utnyttjas bättre för allmänläkarnas 
fortbildning än vad som hittills varit fallet. Vid årets riksstämma genomförs en interaktiv workshop med 
inriktning på allmänmedicin i anslutning till ett allmänt symposium om PSA/cancerscreening. SFAM:s 
ST-råd har därvid varit samarbetspartner. 

Ansvaret för kursgranskning är av SFAM:s styrelse fortsättningsvis delegerat till fortbildningsrådet. 
Granskningskriterierna blir i huvudsak oförändrade. 

 
Kvalitetsrådet (SFAM.Q)  
Medlemmar: Sven Engström (ordförande), Eva Arvidsson, Annika Braman Eriksson, Hans Brandström, 
Barbro Broman Johansson, Claes Hegen, Lennart Holmquist, Andy Maun, Fredrik Settergren. Under året 
har vi fått en ny medlem: Malin Gadd från Stockholm medan Kia Åresund har slutat. 
 
Kvalitetsindikatorer: Mål & Mått: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer för allmänmedicin 
finns tillgängliga via hemsidan. Under 2009 uppdaterades indikatorn för förmaksflimmer. 
Internetversionen av  pvkvalitet.se som drivs av FoU enheten i Jönköping är sedan mars 2008 tillgänglig 
för vårdcentraler i hela landet. 195 vårdcentraler är nu anslutna och data från drygt 30 000 patienter finns 
registrerade. Policydokumentet ”Uppföljning av primärvård i vårdvalssystem” uppdaterades i februari 
tillsammans med styrelsen. 
 
Nationell Kvalitetsdag för Primärvård:  genomfördes 2009 förlagd till Älvsjömässan. Svininfluensan 
gjorde att deltagarantalet föll detta år varför dagen gick med förlust. 120 deltagare fick höra om lokala 
utvecklingsprojekt. SFAMs rekommendationer kring kvalitetsmätningar i vårdvalet presenterades & 
diskuterades med Göran Stiernstedt från SKL. Årets kvalitetsdag, den sjunde i ordningen, genomförs den 
11 november 2010 på Älvsjömässan i Stockholm.   
 
Hemsida: Hemsidan, som Lennart Holmquist ansvarar för, är en guldgruva för den som söker verktyg för 
att beskriva, mäta, följa upp och förbättra kvaliteten i det allmänmedicinska arbetet. 

Kontakter/samarbete med myndigheter och andra organisationer:  
Rådsmedlemmar har deltagit i den intensiva pressdebatten kring kvalitetsregister i primärvård. 
Representanter för SFAM.Q har deltagit i flera möten med representanter för Socialstyrelsen kring SoS 
kvalitetsindikatorer för primärvård, samt vid ett möte med Roger Molin, SKL och ett med Margareta 
Troein, SLS angående Kvalitetsregister i Primärvård. 
Vidare har SFAMQ deltagit i förberedelsearbetet för att skapa en Nationell Forskningsdatabas för 
Primärvård. I samarbete mellan SFAM.Q och  STRAMA har vi skapat Primärvårdens Infektionsdatabas i 
Sverige (PRIS). Fyrtio vårdcentraler har nu anslutit sig och materialet omfattar mera än 400 000 
läkarbesök för infektioner. 
 
Nordiskt samarbete: SFAMQ deltar i det nordiska kvalitetsnätverket NORKVAL där alla de nordiska 
ländernas allmänmedicinska föreningar är representerade. Under detta verksamhetsår har inga möten 
skett inom Norkval.  
 
Representation: SFAM-Q är representerat i EQUIP (European Association for Quality improvement in 
Family Practice)  – den övergripande europeiska organisationen för kvalitet i allmänpraktik.  Nuvarande 
representanter är Eva Arvidsson och Sven Engström. 
Sven Engström har deltagit i Equip möten i Bled i november 2009 och i London i april 2010. 
 
Kvist (Kompetensvärdering i ST) 
Medlemmar: Ulf Måwe (ordförande), Robert Svartholm, sekreterare och Karin Lindhagen, (samordnare 
arbetsutskott). Övriga medlemmar: Birgit Breitholz och Eva Jaktlund (portfölj), Inge Carlsson och 
Gunnar Axelsson (skriftligt prov), Karin Lindhagen och Robert Svartholm (uppsats), Nisse Årman och 
Cecilia Ryding (praktikdag), Cecilia Ryding och Jonas Sjögreen (ledarskap), Anders Fredén (Mitt-i-ST-
samordnare) och Mogens Hey (mentor). 
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Mitt-i-ST : Möter ett allt större intresse, och kompetensvärdering integeras allt tydligare i den vanliga 
STplaneringen. Anmälningar till M-i-ST kommer in löpande och genomförs efterhand.  
 
Specialistexamen: 25 examinander diplomerades 2009 i Uppsala och 2010 är det 28 nyanmälda till 
examen som avslutas vid höstmötet i Åre. 
 
Kurser:  2010 års vecka-3-kurs i allmänmedicinsk kompetensvärdering hölls i Uppsala med ett 20-tal 
deltagare. Under hösten 2009 avhölls kurser i Storstockholmsområdet. Sammanlagt ca 70 allmänläkare 
har aktuell utbildning som SFAMs examinatorer varav ca 50 är aktiva. Efterfrågan finns på att integrera 
utbildning i kompetensvärdering i lokala handledarkurser.  
 
Kvalitetsutveckling: Vid SFAMs höstmöte i Uppala hölls på sedvanligt vis utvärderande 
examinatorsmöte och examinandmöte. Rådet höll sitt decembermöte på Läkaresällskapet och arbete med 
justeringar av examensprocessen pågår. Utifrån årets utvärderingar och andra erfarenheter hölls i juni ett 
två dagars utvecklingsseminarium som mycket var inriktat på Mitt-i-ST. 
 
Dokumentation: 2010 är 20:e gången specialistexamen genomförs. Med anledning av detta har Anders 
Fredén uppdraget att göra en speciell dokumentation som kommer att redovisas vid höstmötet i Åre.  
 
Drift: Rådet har under verksamhetsåret haft kanslistöd för specialistexamen från kontoret i Stockholm 
(Lina Andersson), för Mitt-i-ST från Luleå (Agneta Sondell).  
 
Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) 
Medlemmar: Jan Håkansson (ordförande), Jan Hasselström, L-O Hensjö, Anders Hernborg, Håkan 
Larsson, Kennert Lenhoff, Peter Rosenberg, Bengt Silfverhielm, Ingmarie Skoglund, Robert Svartholm 
och Rolf Wahlström.  
 
SFAM.L:s medlemmar har medverkat i ett flertal media och konferenser och befäst organisationens 
position som en betydelsefull aktör i debatten om läkemedelsfrågor. SFAM.L anlitas av 
Läkemedelsverket för rekrytering av allmänläkare till workshops, förslag på teman till workshops och 
andra synpunkter på verkets arbete. Även Läkemedelsförmånsnämnden använder SFAM.L för 
rekrytering av allmänläkare till de expertgrupper, som granskar vilka läkemedel, som ska ingå i 
läkemedelsförmånen.  
SFAM.L bistår styrelsen i svar på remisser om läkemedelsfrågor. ”SFAM.L granskar…” är en serie 
artiklar för AllmänMedicin, där rådet kritiskt granskar läkemedelsstudier, riktlinjer m m av betydelse för 
allmänmedicinen. 
 
ST-rådet 
Medlemmar: Daniel Bäck, Växjö (ordförande) ordförande, Anna Nilsson, Helsingborg, Madelene 
Andersson, Örebro, Lidia Amini, Uppsala, Mattias Rööst, Växjö och David Tell, Jönköping (invald 
2010). 
 
Under perioden 2009-2010 har mer än hälften av medlemmarna i ST-rådet blivit färdiga specialister och 
slutat vara verksamma i rådet.  
 
Under Woncas europamötet i Basel deltog Daniel Bäck i mötets preconference vilken arrangerades av 
Vasco da Gama movement, VdGm där även Lidia Amini deltog som medlem i executive group. 
 
Under året har ett planeringsarbete med fortbildningsrådet initierats vilket ska leda till en workshop på 
riksstämman som knyter an till ett föregående seminarium om screening. 
 
ST-dagarna gick i år av stapeln i Göteborg. Ett mycket lyckat och välordnat möte på temat Hållbarhet. 
ST-rådet deltog med monter och presentation av rådet. 
 
Hippokrates: Flera ST-läkare från Europa, bland annat Portugal och Spanien har under året genomfört 
mycket uppskattade utbyten inom ramen för Euracts hippokrates. Kontaktperson i Sverige är Josette 
Troon, Gränna. 
 
 
 



 - 7 -

Hemsidan st-allmanmedicin.se har delvis uppdaterats. 
 
NäSTa höll ett öppet möte under Sfams höstdagar i Uppsala. Anna Nilsson är kontaktperson. 
 
Det har varit svårt för rådet att få till mer än ett par telefonmöten och 2 fysiska möten. Det är uppenbart 
att vi behöver fler medlemmar till rådet.  
 
Rådet för hemsjukvård och palliativ vård  
Medlemmar: Sonja Modin (ordförande), Gunnar Carlgren, Inger Fridegren, Christina Grzechnik-Mörk, 
Barbro Nordström, Lena Pomerleau, Elisabeth Svensson och Anders Wimo.  
 
Rådet har haft två möten under året. Arbetet med målsättning att utveckla kompetensen att behärska 
hembesöket har fortsatt. Vi har sökt kontakt och inlett en diskussion angående hur man kan utveckla 
förutsättningarna för att uppnå målbeskrivningen angående detta efter genomförd ST tjänstgöringen. 
Rådet deltar som SFAMs representant i utvecklingen av det fortsatta interprofessionella samarbetet kring 
genomförandet av framtidens tvärprofessionella konferenser typ Mötet i hemmet. Nästa möte planeras till 
2012.  
Den interaktiva utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomfördes under hösten med 16 deltagare.  
Länksamlingen Sök kunskap för hemsjukvårdsarbete som ligger på hemsidan har uppdaterats. Dokument 
Allmänläkarens uppdrag i hemsjukvården/Kvalitetsindikatorer som rådet utvecklat togs upp till 
diskussion igen. Det ska uppdateras och sedan presenteras för styrelsen. Rådet har fortsatt deltagandet i 
Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer för vård och omvårdnad om personer med demens. 
Policydokument Bästa möjliga vård för multisjuka de äldre presenterades på SFAMs höstmöte HT 2009. 
Rådet har på olika sätt sökt allmänläkare intresserade av att delta i rådets arbete och har fått en ny 
deltagare. Vi fortsätter sökandet.    
 
Rådet för levnadsvanefrågor 
Medlemmar: Lars Jerdén, med dr, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge (ordförande), Åsa 
Wetterqvist, Uppsala (sekreterare), Mats Rydberg, Capio Citykliniken, Halmstad (styrelsens 
kontaktperson), Mette Barth, Vårdcentralen Vellinge, Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid 
Göteborgs Universitet, Vårdcentralen i Strömstad, Astri Brandell Eklund, institutionen för 
folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, samt Statens folkhälsoinstitut, Riskbruksprojektet 
Björn Hallström, med dr, Vårdcentralen Ekensberg, Nyköping, Anna Hertin, Ankarsrums vårdcentral, 
Anna-Karin Svensson, Hälsocentralen Torget, Sandviken, Patrik Wennberg, Anderstorps vårdcentral, 
Skellefteå, Sven Wåhlin, Bålsta vårdcentral. 

Rådet bildades av styrelsen 8 december 2009, efter ett förslag från ST-läkarnas nätverk kring 
levnadsvanor. Samtal om levnadsvanor är en viktig del av allmänläkarens arbete. I rådets uppdrag ingår 
att ge stöd till läkaren i hur dessa frågor kan tas upp i det individuella mötet. Att uppmärksamma 
samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden och levnadsvanor är en annan viktig uppgift för 
rådet. 

Rådet har träffats vid ett internat i februari 2010, och för övrigt haft mycket telefon- och mailkontakter. 
Den viktigaste arbetsuppgiften har varit att agera i processen att ta fram Nationella riktlinjer kring 
vårdens arbete med fyra levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och 
fysisk inaktivitet). Representanter för rådet och SFAM har träffat den arbetsgrupp inom Socialstyrelsen 
som har arbetat med ett förslag på indikatorer för riktlinjerna, och fört fram allmänmedicinska 
synpunkter.  

Rådet har också tagit initiativ till en diskussion inom Svenska Läkaresällskapet hur läkarkåren skulle 
kunna agera vid en kommande implementering av riktlinjerna. Vi har haft flera träffar med delar av 
Läkaresällskapets ledning och med folkhälsoministern och Socialstyrelsens generaldirektör. Vi har också 
planerat symposier på höstmötet och läkarstämman. Sammanfattningsvis har rådet kommit gång bra med 
arbetet, och är optimistiska inför framtiden.   
 
Rådet för informatik 
Rådet för informatik har lagts ner under året. Olle Staf finns dock kvar i föreningen som resursperson i 
informatikfrågor. 
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Nätverk: 
 
Nätverk för allmänläkarkonsulter 
Koordinator: Sten Tyrberg. Ingen verksamhet är beskriven. 
 
ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialo g) 
Kontaktperson: Robert Svartholm. 
Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna 
allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Frågan om kompetensvärdering aktualiseras i 
samband med de politiska förslagen om ”ackreditering” i vårdvalsreformen. Hösten 2009 höll vi ett 
sedvanligt seminarium i Abisko, med speciella diskussioner kring ”professionalitet”. Ytterligare 
seminarier planerades, men fick ställas in och ersättas med maildiskussioner. ASK-postern visades som 
vanligt på höstmötet. Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: 
polarull.svartholm@telia.com. Nätverket har fn ett  
30-tal medlemmar. 
 
Balintsektionen 
Kontaktperson: Conny Svensson. Ingen verksamhet är beskriven. 
 
Nätverk för astma- och allergiintresserade allmänlä kare 
Kontaktperson: Björn Ställberg. Ingen verksamhet är beskriven. 
 
Nätverk för diabetesintresserade allmänläkare 
Har lagts ner under verksamhetsåret. 
 
NäSTa 
Kontaktperson: Anna Nilsson. 
 
Gastroprima – för mag-tarmintresserade allmänläkare  
Kontaktpersoner: Lars Agréus, ordförande och Ture Ålander, sekreterare. 
Nätverket har samverkan med Svensk gastroenterologisk förening (SGF) och European Society for 
Primary Care Gastroenterology (ESPCG). Gastroprima har cirka 20 medlemmar. Kontakten sker med e-
post. Arbetet har under året bestått i deltagande i SBU-utredningen “Akut blödande ulcus”  och 
styrelsearbete I ESPCG. Det har varit svårighet att få till medlemsmöten under året, det planerades ett 
möte under SFAM´s höstmöte i Uppsala men det fick ställas in på grund av för få deltagare. Nya 
medlemmar är mycket välkomna! lars.agreus@ki.se; ture@tapraktik.se. 
 
Studierektorskollegiet 
Kontaktperson: Stefan Persson. 
Studierektorskollegiet utgörs av landets ca 90 studierektorer i allmänmedicin med 
organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i respektive län/region. Kollegiet är 
remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare. Studierektorerna 
samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis på hösten i anslutning till SFAM:s 
höstmöte/specialistexamen och på våren under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet.  
 
Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av studierektorskollegorna i Kronoberg och Blekinge. 
Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är 
mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. Den fråga som 
engagerat nätverket mest under året har varit implementeringen av den nya målbeskrivningen och den 
tillhörande nya författningen. Större delen av det gemensamma vårmötet ägnades åt att tillsammans 
försöka formulera kraven på en lägsta nivå för de obligatoriska kurser och moment under ST som den 
nya författningen innebär, inkluderande kvalitetskraven på det obligatoriska projektarbete som ska 
genomföras under ST. Arbetet med detta fortgår och slutresultatet kommer att läggas fram för SFAM’s 
styrelse efter sommaren. 
En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som 
adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Ett register över landets ST-läkare 
i allmänmedicin förs på SFAM:s kansli med hjälp av varje enskild studierektor. 
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Riskbruksnätverk 
Kontaktperson: Charlotte Hedberg. 
Syfte: att inomprofessionellt och långsiktigt främja såväl kunskapsutveckling som pedagogisk utveckling 
då det gäller arbete med riskbruk av alkohol inom allmänmedicin.  
 
Pedagogisk verksamhet: 
Riskbruksverkstaden – en interaktiv utbildning om Riskbruk som styrs utifrån deltagarnas egen kliniska 
erfarenheter. Under året 2009-2010 har flertal Riskbruksverkstäder hållits ”on request” i Stockholm och 
Skåne främst, men även i Linköping för AT läkare. Riskbruksverkstad ingår from 2009 i 
Grundutbildningen vid Karolinska Institutet . 
 
Konferenser _Workshop  
Flera workshops om Riskbruk har hållits vid Allmänmedicinska och Public Health konferenser, även 
internationellt. Vid SFAMs höstmöte i Uppsala höll Riskbruksnätverket ett seminarium med Anders 
Beich. 
 
Publikationer –Artiklar  
Läkemedelsboken se Kapitlet Riskbruk Missbruk och Beroende (sedan 2007 rev årligen). 
Allmänmedicin Lärobok (H Steinar, B Hovelius, Red.2007 Studentlitteratur). 
Läkartidningen, AllmänMedicin, Alkohol Narkotika Tidskrift. 
 
Samarbete  
Den Allmänmedicinska institutionen i Stockholm (CeFam) driver ett lokalt projekt inom grund och 
vidareutbildning i enlighet med SFAMs Riskbrukspedagogik. Kollegor med anknytning till SFAM s 
Riskbruksprojekt har tidvis ekonomiskt finansierats av FHI (Folkhälsoinstitutet).      
 
Remissinstans  
SFAMs Riskbruksnätverk har varit remissinstans vid Socialstyrelsens utredning om riktlinjer vid vård 
och behandling vid alkoholskador (2007).  
 
Nätverk för transkulturell allmänmedicin 
Kontaktperson: Monica Löfvander. 
Nätverket för transkulturell allmänmedicin har haft spridda möten över telefon. Några vetenskapliga 
artiklar är under produktion. Kontakt har etablerats även med andra specialiteter. Arbetet fortsätter om än 
i begränsad skala.  
 
Nätverk för fortbildningssamordnare 
Kontaktperson: Meta Wiborgh. Ingen verksamhet beskriven. 
 

Tidskrifter mm: 
 
AllmänMedicin 
Redaktion: I redaktionen har ingått Staffan Olsson, Tina Nyström Rönnås och Stig Andersson. I 
samband med årsmötet tillkom Björn Nilsson och Lennart Råhlén. Ansvarig utgivare har varit Ingvar 
Krakau. Initialt delade redaktörerna på chefredaktörsskapet för ett nummer var. Vid årsskiftet 
provanställdes journalist Sophia Carlsson som chefredaktör. Från och med 1/6 är Karin Träff Nordström 
arvoderad chefredaktör på 20%. 
 
Tidskriften har kommit ut med 6 nummer under verksamhetsåret. 
 
I maj informerades styrelsen av Mediahuset, som ger ut tidskriften, att annonsintäkterna successivt 
minskat under de senaste åren. Detta gäller för flertalet tidsskrifter och förlaget föreslog att vi, liksom 
andra, skulle börja med medicinska temanummer från och med januari 2011, vilket gör det lättare att 
locka annonsörer. Styrelsen fattade beslut att följa förslaget, då alternativen att lägga ner tidningen eller 
att finansiera utgivningen med egna medel inte bedömdes vara önskvärt respektive möjligt. 
 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 
Anders Håkansson, nationell redaktör i början av verksamhetsåret, efterträddes av Hans Thulesius, och 
Cecilia Björkelund, biträdande nationell redaktör. 
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SJPHC, som ägs av Nordic Federation of General Practice, har som syfte att bereda forskande 
allmänmedicinare möjlighet att presentera sina forskningsresultat i en internationell tidskrift, samt att 
vara en källa till ny kunskap för kliniskt verksamma allmänmedicinare. Dess aktuella ”impact factor” är 
1,724, och den är därmed en av de högst rankade allmänmedicinska tidskrifterna i världen. 
 
SJPHC använder ett elektroniskt manuskripthanteringssystem, inflödet av manuskript är stort, och endast 
ungefär vart fjärde publiceras. Liksom tidigare kommer vart tredje manuskript från Sverige, lika många 
från övriga Norden, och resterande tredjedel från övriga världen. Tidskriften är numera fritt tillgänglig på 
nätet (www.informaworld.com/smpp/title~content=t713691568), och föreningens medlemmar får inte 
längre några egna pappersexemplar. SFAM distribuerar ett litet antal tryckta exemplar till arbetsgrupper, 
institutioner och lokalföreningar. 
 
Hemsidan www.sfam.se 
Webmaster: Karin Lindhagen. 
SFAM:s hemsida genomgick en grundläggande förändring våren 2009. Menyerna har sedan dess 
justerats för att ytterligare underlätta sökandet av information. Tomas Berglund på LJE Konsult står för 
datorteknisk support.  
 
Lokalföreningarna har möjlighet att informera via SFAMs hemsida, antingen genom att länka till egen 
oberoende hemsida, eller att låta utbilda någon i sin förening att som lokalredaktör sköta 
lokalföreningens del av hemsidan. 
 
Ordbyte  
Ordbyte, SFAM:s debattmailinglista, har under det gånga haft en fortsatt livlig debatt men jämför man 
med vår norska förebild EYR så finns det utrymme för ännu högre aktivitet. Hur man anmäler sig 
framgår på www.sfam.se. "Ordningsman" på Ordbyte är Anders Hernborg, Halmstad.  
 
 

3  Svenska Läkaresällskapet 
 
Allmänläkare i Svenska Läkaresällskapets olika organ nominerade av SFAM: 
Svenska Läkaresällskapets ordförande: Margareta Troein-Töllborn. 
Riksstämmodelegationen: Sara Holmberg. 
Ansvarig för sektionens program vid Riksstämman: Sara Holmberg. 
Svenska Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning o sjukvårdens organisation: Eva Samuelsson 
Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation: Ulf Peber 
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Annika Eklund-Grönberg 
Svenska Läkaresällskapets läkemedelskommitté: Åke Schwan. 
Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, SFAM:s kontaktperson: Karin Lindhagen.  
Svenska Läkaresällskapets IT kommitté: Olle Staf. 
 
 
4  Föreningens representation   
 
Representanter för SFAM: 
Sveriges Läkarförbunds representantskapsmöte för specialitetsföreningar: ingen representation 2009 
IPULS pedagogiska och vetenskapliga råd: Maria Wolf. 
IPULS-granskare utsedda av SFAM: Jan-Eric Olsson och Håkan Ödling.  
Allmänmedicins ledamot i SPUREX: Britt Bergström. 
Nordic Federation of General Practice ApS: Eva Jaktlund. 
Nordic Federation of General Practice ApS, kongressrepresentant: Monica Löfvander. 
European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP): Eva Arvidsson och Sven Engström. 
European Academy of Teachers in General Practice (EURACT): Monica Lindh. 
European General Practice Research Network (EGPRN): Hans Thulesius. 
 
Representanter för allmänläkare, utsedda på förslag från SFAM:   
Sveriges Läkarförbund, konsultationsläkare: Ulf Théen Primärvården, Uppsala, Per Mattsson Valla VC 
Linköping, Maria Truedsson, Hortlax, Ulf Eklund Boo, VC Saltsjö-Boo, Ulla Wiklund, Eskilstuna.  
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Socialstyrelsen externa granskare av ansökning om specialistkompetens enligt den tidigare 
målbeskrivningen: Stefan Persson och Elisabeth Jeansson samt enligt den nya målbeskrivningen: Annika 
Eklund-Grönberg, Britt Bergström, Birgit Breitholtz och Christer Petersson. 
Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets gemensamma arbetsgrupp för CPD: Annika 
Eklund-Grönberg. 
Svenska läkaresällskapets arbetsgrupp för översyn av grundutbildning och AT: Ulf Peber 
Socialstyrelsens råd för antibiotikafrågor: Christer Norman. 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Lungcancer: Anna-Karin Karlsson  
Prioriteringsgrupp i Socialstyrelsens pågående arbete med ”Nationella Riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder”: Lars Jerdén, 
Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet: Medicinska experter på läkemedel mot reumatism: 
Per Uddenfeldt och benskörhet Helena Salminen. 
Samarbetsgrupp för Socialstyrelsen och SFAM i riktlinjearbetet: Malin André (sammankallande), Annika 
Eklund-Grönberg, Pär Säberg, Cecilia Björkelund och Lars Borgquist.  
EMK (enheten för medicinsk kvalitetsrevision): Kjell Lindström.   
www.1177.se:s redaktionsråd: Annika Eklund-Grönberg. 
ATLS (Acute Trauma Life Support) styrelseledamot: Lars Carle. 
Läkemedelsförmånsnämndens expertgrupper: Högt blodtryck: Anders Hernborg. Astma och hosta: Björn 
Tilling. Inkontinens: Eva Samuelsson, P-piller och läkemedel mot klimakteriebesvär: Birgitta Hovelius. 
Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt: Mats Weström, SFAM:s representant i Rådet för 
Riskbruksprojektet, Sven Wåhlin, Astri Brandell och Åsa Wetterqvist, projektledare.  
 
 

5  Medlemmar  
 
Antalet betalande medlemmar 30 juni 2010 var 2084, varav 252 ST-läkare. 
Antalet medlemmar 30 juni 2009 var 2153, varav 345 ST-läkare. 
 
 
6 Remisser  
 
SFAM:s remissvar (juli 2009–juni 2010) 
- Regler och tillstång, fackspråk och informatik  
- Terminologi 
- Termlista 
- Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2010:xx) om ändring i verkets 

föreskrifter och allmänna råd  (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av 
läkemedel mm 

- Promemoria med utkast till lagrådsremiss (Ju2005/4619/L2) 
- Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang 
- Gemensam beredning gällande blanketten FK 7263 – Medicinskt underlag för bedömning av förmåga 

att arbeta vid sjukdom 
- Missbruksutredningen (S2008:04) 
- Synpunkter på Svenska Läkaresällskapets förslag till etiska överväganden vid palliativ sedering 
- Indikatorer för god läkemedelsterapi för äldre  
- FK-blanketter för läkarutlåtanden  
- Missbruksutredningen  
- Institut för uppföljning och utvärdering  
- Katastrofmedicinsk beredskap  
- Palliativ sedering  
- Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning  
- Föreskrifter om märkning av läkemedel och bipacksedlar  
- Nationell kvalitetscertifiering   
- Fortbildningspolitiskt program 
- Socialtjänstens integritet 
-  Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande  (Dnr 5.1-16621/2010) 
- Regler för etablering av vårdgivare – förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad 

öppenvård” (SOU 2009:84) 
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7 Höstmöte 
 
SFAM:s höstmöte 2009 hölls i universitetshuset i Uppsala 4-6 november under temat Växtkraft med 
cirka 440 deltagare. Vid fullmäktigemötet deltog 67 som representerade 20 lokalföreningar. Till ny 
ordförande valdes Eva Jaktlund. Till hedersledamot i föreningen utsågs Per Fugelli. SFAMs pris " Årets 
lejon” tilldelades Karin Lindhagen och Monica Lindh.   
 
25 examinander slutförde sin examen och erhöll sina diplom vid banketten i Rikssalen i Uppsala slott. 
Till "Årets uppsats" utsågs Gunilla Victors studie om lokalbedövning. Utmärkelsen ”Årets avhandling” 
gick till Nils Rodhe för hans arbete om asymtomatisk bakteriuri hos äldre. 
 
 

 8 ST-dagarna  
 
ST-dagarna 2010 i Göteborg arrangerades framgångsrikt av ST-läkare från Göteborg med omnejd på 
temat Hållbarhet. ST-dagarna samlade 450 ST-läkare från hela landet, och var fullbokad.  ST-rådet och 
styrelsen var representerade under dagarna. 2011 planeras ST-dagarna hållas i Växjö april. 
 
 
9 Kontakter med andra organisationer           
 
SPUR    
Under året som gått har SPUR gruppen omformat sig. Sofia Hellman har avgått som SPUR-samordnare 
och ännu inte ersatts.  
 
Nuvarande grupp består av  
Madelene Andersson SPUR-samordnare 
Britt Bergström – allmänmedicinsk representant i SPUREX 
Gösta Eliasson SPUR expert  
Elisabeth Jaenson – studierektor 
Markus Kallioinen – arbetsgivarrepresentant 
Anna Källkvist – studierektor  
Elin Westin – ST-läkare. 
 
Med anledning av gruppens omformation har verksamheten varit ganska stillsam. Vi har hållit kontakten 
via telefonmöten. Sofia Hellman och Madelene Andersson höll hösten 2009 ett informationsmöte för 
studierektorerna i Stockholm. Vi har fått flertal förfrågningar om SPUR-inspektioner samt en beställning 
som kommer verkställas hösten 2010. En långsiktig verksamhetsplan har upprättats.  
 
 
Svenska Distriktsläkarföreningen 
Allmänmedicinens vetenskapliga respektive fackliga organisationer har ett regelbundet samarbete bl a 
genom återkommande träffar mellan organisationernas styrelser. Föreningens ordförande har också 
deltagit som gäst i DLF:s fackliga seminarium, ordförandekonferens och fullmäktigemöte. 
Samarbetsklimatet är gott. 

 
 
10 Internationellt              
 
SFAM  ingår tillsammans med våra nordiska systerföreningar i Nordic Federation of General Practice 
/ApS som ger ut tidskriften SJPHC, arrangerar nordiska kongresser i allmänmedicin samt ordnar 
ordförandemöten för de nordiska vetenskapliga allmänläkarföreningarna. Styrelsen består av 
föreningarnas respektive ordföranden. Anna Stavdal, Norge, är stiftelsens ordförande. Svensk 
representant i kongressgruppen har under verksamhetsåret varit  Monica Löfvander. Ordförande deltog i 
federationens möte i Köpenhamn. Mötet i Köpenhamn stördes kraftigt av det isländska askmolnet i april, 
och fick reduceras till innehåll pga att många inte kunde ta sig till mötet. 
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WONCA, World Organization of Family Doctors  
Wonca (www.globalfamilydoctor.com) är allmänläkarnas akademiska världsorganisation med 
97 medlemsföreningar i 79 länder. Totalt är mer än 200.000 allmänläkare anslutna, direkt eller via sina 
nationella föreningar. Svenska allmänläkare representeras i WONCA av SFAM. Vart tredje år arrangeras 
världskongress. Nästa världskongress kommer att äga rum 2010 i Cancun, Mexico. 
 
WONCA Europa 
WONCA-Europa, är en delvis fristående del av världs-WONCA (Wonca - World Organization of Family 
Doctors). Styrelsen består av, förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare av 
representanter för de 3 nätverken: EquiP - The European Association for Quality in General  
Practice/Family Medicine, Euract - European Academy of Teachers in General Practice och EGPRN - 
European General Practice Research Network. Varje år arrangeras en kongress som samlar stora skaror 
europeiska allmänläkare. Det finns givetvis stora olikheter mellan de europeiska länderna när det gäller 
alllmänmedicinens ställning, men WONCA-Europa försöker stödja utvecklingen och stärka ställningen 
för allmänmedicin i Europa. Längst har nog detta arbete kommit när det gäller att hitta  
gemensamma krav på utbildning och i att skapa en gemensam forsknings-agenda. Meta Wiborgh är vice 
ordförande sedan 1,5 år, vald på 3 år. 
 
EURACT 
Svensk representant i EURACT Council: Monica Lindh, monica.lindh@lg.se eller 
monica.lindh@telia.com 
 
EURACT, European Academy of Teachers in General Practice, är ett nätverk inom WONCAs 
Europaregion – ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine) för 
allmänmedicinska utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor under grundutbildning, AT/ST och 
fortbildning/CPD. Hemsida www.euract.org, Monica Lindh är svensk representant i EURACT Council.  
 
EURACT har över 700 enskilda medlemmar i numer 40 länder. Varje land utser en representant i 
EURACT-Council. Inom EURACT-Council sker arbetet huvudsakligen via e-post och vid två årliga 
möten, vanligen förlagda i anslutning till en nationell konferens. De senaste ägde rum i Tyskland i 
oktober 2009 och i Slovenien i april 2010. Vid WONCA-konferensen i Basel i september 2009 
presenterade EURACT översikter om ”Re-training of GPs” och ”CPD, ackreditering och re-certifiering 
samt samarbetade med Vasco da Gama Movement (VdGM), utbildningsläkarna, i deras prekonferens. 
”EURACT Assessment Course” om kompetensvärdering arrangerades i december 2009 i Portugal och 
EURACTs nya fördjupade handledarekurs ”Advanced Training of Trainers” i mars 2010 i Turkiet. 
Förutom med VdGM samarbetar EURACT med nätverken EGPRN (forskning) och EQUIP 
(kvalitetsfrågor) samt WONCA. Vid WONCA-Afrikas regionala konferens i Sydafrika i oktober 2009 
gav jag en kort plenar presentation om EURACTs arbete.  
 
 
EGPRN, European General Practice Research Network (www.synapse.net.mt/egprn) har ambitionen att 
svara för den vetenskapliga kompetensen inom WONCA Europa. Det är ett europeiskt forum för forskare 
med anknytning till allmänmedicinen. Höst och vår träffas dryga hundratalet personer för att utbyta idéer 
och diskutera projekt. Varje möte har ett tema, och vanligen hänför sig drygt hälften av projekten till 
detta. Svensk representant är Hans Thulesius   
 
 
 

11 Ekonomi 
 
Redovisas separat. 
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12  Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedic in 2010-2011  
 

”SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och 
stödja nationella, regionala och lokala nätverk för allmänmedicinens övergripande intresseområden” 
(ur SFAMs stadgar § 2). 
 
Utveckling 
är  SFAMs styrelse kommer att fortsätta det kontinuerliga arbetet med att förstärka, förtydliga och 
synliggöra allmänmedicin som specialitet och som varumärke.  Arbetet sker riktat mot beslutsfattare  och 
instanser som efterfrågar allmänmedicinsk kompetens i sakfrågor, men också gentemot befolkningen i 
allmänhet och i vår egen yrkeskår.   
 
SFAM kommer att fortsätta vara drivande i kvalitetsfrågor i alla aspekter av allmänmedicin.  Dialogen 
med SKL som inletts under 2010 när det gäller s.k nationella kvalitetsregister kommer att fortsätta.  
Föreningen har också en pågående kommunikation med socialdepartement, socialstyrelsen och andra 
myndigheter som har med behörighet och kvalitet.  
 
Utbildning 
Föreningen kommer att verka för att den allmänmedicinska komponenten av grundutbildningen är 
tillräcklig, likvärdig och håller hög kvalitet i hela landet.  Våra blivande kollegor kommer i allt större 
utsträckning ut till primärvården under grundutbildningen för att lära sig medicinska färdigheter och 
undersöknings- och konsultationsteknik.  Under AT är kontakten med det allmänmedicinska arbets- och 
förhållningssättet av mer kontinuerlig karaktär.   
 
Fortsatt stimulans för att sammanföra vår allmänmedicinska expertis på institutionerna med den praktiska 
kompetens som finns hos studierektorer och handledare för att formulera  vad vår utbildningsarena kan 
erbjuda står på SFAMs agenda. 
 
Hög kvalitet i utbildning av specialister i allmänmedicin är en av föreningens viktigaste angelägenheter.  
som kompetensnav och stöd för de handledare, verksamhetschefer och studierektorer i allmänmedicin 
som är verksamma i vår specialistutbildning.  Under året planeras utveckling av föreningens  stöd  för 
studierektorer i allmänmedicin.   
 
Styrelsen kommer att verka för att stärka och utveckla kontaktnät och utbildningar som höjer kvaliteten 
på specialistutbildningen i allmänmedicin. Upprätthållande av goda kontakter med socialstyrelselsen är 
viktig. 
 

Allmänmedicin ställer höga krav på yrkesskicklighet och läkekonst.  Därför behövs ett väl utvecklat 
stödsystem för professionell utveckling genom hela yrkeslivet. Vi kommer att arbeta för stärka och 
utveckla  kontaktnät och utbildningar  för specialister i allmänmedicin, och stimulera till att bra 
fortbildningsmaterial produceras.  Med ett ökat antal olika vårdgivare i svensk primärvård är kontakt med 
andra föreningar och intressegrupper för fortbildning viktig. 

 
Forskning 
Allmänmedicinsk forskning har stor betydelse för befolkningen ur ett hälsoperspektiv. Vår forskning har 
också betydelse för hur vi själva inom professionen och andra utanför den uppfattar vår specialitet.   
 
Styrelsen kommer att fortsätta verka för: 
- att allmänmedicinsk forskning får ökade resurser 
- att synliggöra svensk allmänmedicinsk forskning i Sverige och internationellt 
- att en nationell primärvårdsdatabas för forskningsbruk kommer till stånd 
- att resurserna för och kvaliteten på ST-läkarnas vetenskapliga arbete är likvärdiga i hela landet 
-  

För styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin 
 
 
Eva Jaktlund 
Ordförande 


