
SFAM arbetar för att utveckla och stärka innehållet 
i den allmänmedicinska specialiteten i Sverige med syfte 

att alltid ha patientens bästa i centrum, med både
 ett individuellt och samhälleligt perspektiv.

SFAMs främsta mål är att befrämja den goda 
allmänmedicinska läkekonstens grundpelare:

God vetenskap och beprövad erfarenhet i syntes 
med humanism i dess bredaste mening.

Hur kontaktar jag SFAM?

www.sfam.se

• För kontaktuppgifter till styrelsen, råden och nätverken 

• För kontaktpersonen i din lokala SFAM-förening

•För ytterligare information om olika delar av föreningens 
verksamhet inklusive ett kalendarium

Välkommen som medlem i SFAM!

kansli@sfam.se

Tel: 08 - 23 24 05
Besöksadress: Grev Turegatan 10E, Stockholm

Postadress: Box 503, 114 11 Stockholm

Läs mer om SFAM!

•



Vad är SFAM?
• SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening.

• SFAM utgör en sektion i Svenska Läkaresällskapet och är en 
specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.

Vad gör SFAM?
• SFAMs ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, 
forskning och utveckling inom allmänmedicin.

• SFAM arrangerar Mitt-i-ST och specialistexamen i allmänmedicin.

• SFAM samarbetar med andra yrkesföreningar där allmänläkare 
är organiserade, i frågor som rör professionen; bl a Distriktsläkar-
föreningen (DLF), Sveriges yngre läkares förening (SYLF) och 
Svenska privatläkarföreningen (SPLF).

• SFAM arrangerar årligen Svensk allmänmedicinsk kongress. I 
samband med detta hålls även SFAMs fullmäktige, där styrelsen väljs. 
Utöver detta arrangeras flera andra konferenser och utbildningar, 
såsom SFAMs ST-dagar, Kvalitetsdagen och nordiska möten.

• SFAM ger ut tidskriften AllmänMedicin, föreningens medlemstidning 
som utkommer fyra gånger per år. SFAM ger även, tillsammans med sina 
systerföreningar i Norden, ut den vetenskapliga tidskriften Scandinavian 
Journal of Primary Health Care (SJPHC).

• SFAM är remissinstans till olika myndigheter t ex Socialdepartementet 
och Socialstyrelsen, vid  tex myndighetsbeslut som berör allmänläkare.

• SFAM representerar svenska allmänläkare i allmänläkarnas interna-
tionella sammanslutning, Wonca, och deltar i nordiskt och europeiskt 
samarbete.

Hur är SFAM organiserat?
• Central styrelse med ordförande och ledamöter som samordnar 
föreningens arbete och bland annat tar ställning till diverse remisser och 
förfrågningar från olika myndigheter.
• Lokala föreningar som företräder föreningen lokalt.
• Råd, fasta arbetsgrupper knutna till styrelsen som bevakar viktiga 
intresseområden såsom forskning, utbildning och kvalitet.
• Nätverk bildat av medlemmar med ett gemensamt intresseområde 
inom allmänmedicin, t ex Studierektorsnätverket.

Varför ska en allmänläkare vara medlem i SFAM?

Som medlem i SFAM är man med och driver utvecklingen av allmänmedicin i Sverige.

För att vi ska kunna påverka behöver alla vara med!
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