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Verksamhet: 

 

Två öppna styrelsemöten 6/11-14 och 25/3-15. 

 

Vid årsmötet-14 beslutades att SFAM-D premierar ST som genomgår och godkänns vid 

specialistexamen med 1000: - ur lokalföreningens kassa. Vi fick sedermera även Hälsoval att 

utlova stipendium att delta i Nordisk Kongress i Allmänmedicin för samma prestation. Vi har 

under 2014 haft glädjen att för denna prestation tilldela Stina Schell och Hazem Zaya 1000:- 

vardera. 

 

 

Vid rekryteringsmötet som SFAM-D ordnade hösten 2012 uppkom idéer om att inrätta 

”akademiska vårdcentraler” och forskar-ST tjänster. 

Våren 2013 tillsattes 2 forskar-ST tjänster och 24/4-14 invigdes Mariefreds VC och Strängnäs 

VC som just ”akademiska vårdcentraler”.  

 

Ett annat arbete som burit frukt är vårt engagemang för att det ska bildas en separat enhet för 

forskning, utveckling, och kvalitet inom primärvården under Hälsoval då PrimUS har sjösatts 

under ledning av Thorne Wallman. Han har knutit fortbildningssamordnarna, de FoU-

ansvariga handledarna, forskar-ST och studierektorerna i PV till sig i ett första skede. Det 

betyder att studierektorerna vad gäller ST-uppdraget sedan 1/1-15 lyder under PrimUS och 

inte under PU-enheten på landstinget. Detta ger oss som engagerade i SFAM stora 

möjligheter att påverka primärvårdens utveckling i Sörmland.  

 

Liksom 2013 har rekryteringsfrågor och fortbildningsfrågor bevakats fortlöpande via 

studierektors- och fortbildningssamordnarfunktionerna. Även här kan vi se en positiv effekt 

av vårt arbete i form av välbesökta allmänläkardagar med givande program och en fortsatt 

tillströmning av ST-läkare, läkarassistenter från utbildningarna i EU och inrättandet av 

centralt finansierade s.k. KULT-tjänster där vi har fått gehör för en betydande 

primärvårdsprofil på dessa. 

 

Tyvärr har de nya ST-läkarna inte anslutit sig till SFAM i den grad som vi tycker vore 

önskvärt. Endast 12 av 70 är medlemmar så vi har utsett två ST som ”SFAM ambassadörer” 

(Miriam Hellman Ben-Neji och Louise Alm) med uppdrag att visa på fördelarna med att vara 

med i SFAM och föra ut till ST-gruppen vad vi åstadkommer och vill åstadkomma i 



framtiden. De har fått i uppdrag att boka ett möte med Hälsovals Asghar Farahani för att bl.a. 

diskutera SFAM:s utbildningsprenumeration. Planer finns också att arrangera något för att 

uppmärksamma de ST som blir färdiga specialister med en gemensam ST-dag från lunch med 

eftermiddagsprogram och middag med övernattning. De nya specialisterna skulle då 

uppmärksammas på kvällen. Hälsoval har godkänt förslaget och styrelsen ska göra ett förslag 

på program.   

 

 

 

 

En stor del av arbetet som bedrivits ovan har liksom tidigare skett inom ramen för annan 

aktivitet än explicit SFAM-representation (studierektor, fortbildningssamordnare, FoU mm)  

 

 

Rolf Bergström   
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