
Svensk förening för allmänmedicin                       
Box 503, 114 11 Stockholm

Grev Turegatan 10 E                                                                                        
Telefon 08-23 24 05 

E-post: kansli@sfam.se
www.sfam.se 

SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och 
professionella förening. SFAM:s ändamål är 
att på ett oberoende sätt främja utbildning, 
fortbildning, forskning och utveckling inom 
allmänmedicin.  
 

Såväl specialister som ST-läkare i allmän-
medicin är välkomna som medlemmar!

Länkar för information om: 

Om att bli medlem 
sfam.se/register 

Om Mitt-i-ST 
sfam.se/mittist 

Om Specialistexamen 
sfam.se/specialistexamen

Kunskapen  
du behöver.

Inspirationen  
du letat efter.



Du behöver inte söka kunskap  
och leta inspiration på egen hand. 
Om du tecknar SFAM:s Utbildnings-
prenumeration ser vi till att de 
hittar dig, i en jämn ström  
under hela året. 

Inspiration
Utbildningsprenumerationen ger dig 
inspiration och gör det lättare att hitta 
kurser, facklitteratur eller andra tjänster. 
Nyhetsbrevet, som kommer ut 4 gånger 
per år, innehåller aktuella kurser, nyhe-
ter och utbyte med kollegor.
     Dessutom är priserna så förmånliga 
att du snabbt tjänar in kostnaden för 
Utbildningsprenumerationen.

Kunskap 
Genom Utbildningsprenumerationen  
får du erbjudanden på bland annat  
kurser, kunskapsstöd och Mitt-i-ST. 
     Alla erbjudanden är utvalda för att 
passa just ST-läkare i allmänmedicin 
och tjänsterna håller alltid en  
hög kvalitet.  

BEKVÄMT, FÖRMÅNLIGT  
OCH KVALITETSSÄKRAT

För arbetsgivaren
Alla ST-läkare i allmänmedicin kan  
teckna Utbildningsprenumerationen,  
det är inget krav att de är medlemmar 
i SFAM. 
     Kostnaden för prenumerationen  
kategoriseras som utbildningskostnad.  
,�GH�ˌHVWD�IDOO�¦U�GHW�O¸QVDPW�I¸U�DUEHWV-
givare att bekosta en Utbildningsprenu-
meration för ST-läkarna och låta dem  
ta del av förmånerna.

Undrar du något?  
Kontakta oss på: 

Telefon 08-23 24 05 
E-post: kansli@sfam.se 

www.sfam.se

RABATTER OCH FÖRMÅNER

Utbildningsprenumerationen ger dig: 
Q� 1 100 kr rabatt på avgiften för Svensk Allmänmedicinsk Kongress
Q� 1 100 kr rabatt på avgifterna för Mitt-i-ST och Specialistexamen
Q� Aktuella erbjudanden, samlade på sfam.se/utbildningsprenumeration 
Q� Boken ”Medicin på webben” utan kostnad till alla som prenumererar
Q� Nyhetsbrev 4 gånger/år med erbjudanden och nyheter
Q� Förmånliga rabatter på bl. a facklitteratur, kurser och kunskapsstöd

PRISER (ÅRSAVGIFT)

Medlemskap i SFAM för ST-läkare    500 kr

Medlemskap inklusive 

Utbildningsprenumeration

 

1 500 kr

Enbart Utbildningsprenumeration 1 000 kr

50 ST-läkare (eller färre om det  

omfattar ett helt landsting) 

 

800 kr/person

100 ST-läkare 700 kr/person

200 ST-läkare 600 kr/person

500 ST-läkare 500 kr/person

Priser för grupper

Individuella priser


