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Styrelsen bestod under året av ordförande, sekreterare, kassör, samt 6 styrelseledamöter. 
Styrelsen hade sju styrelsemöten, varav fem per telefon och två fysiska möten. 

Den 22 oktober anordnade styrelsen en medlemskväll på Södertulls HC i Gävle, där lokala 
massmedia från länet bjöds in. Ett 20-tal medlemmar deltog. Reportrar från lokala pressen i 
Hälsingland och Gästrikland deltog, samt pressansvarig från arbetsgivaren Region Gävleborg. 
Under medlemskvällen diskuterades dels om lokaltidningarna kan skildra primärvården 
oftare, dels spegla en mer nyanserad bild av länets sjukvård och då i synnerhet primärvården. 
Även de positiva erfarenheterna av när primärvården fungerar bra bör lyftas fram. 
Bakgrunden var att styrelsen uppfattade att den lokala pressen skrev betydligt mer om 
sjukhusvården än primärvården, och oftast när det gällde anmälningsärenden eller andra 
problem i sjukhusvården. En kontaktlista till ST-läkare och specialister i allmänmedicin 
överlämnades till pressen för att förbättra kontaktpunkterna mellan pressen och 
familjeläkarkåren framöver. Den lokala pressen var positiv till initiativet höll med om att det 
finns ett allmänt samhällsintresse av att lyfta fram primärvården mer i media. 

SFAM:s centralstyrelse skrev ett remissvar till rapporten En värdefull vård. Styrelsen i SFAM 
Gävleborg skrev kommentarer till remissvaret som skickades till centrala kansliet. Flera av 
SFAMs lokalföreningar ansåg att centralstyrelsens svar var alltför negativt inställt till 
rapporten. I rapporten lyftes primärvården fram som en viktig aktör i Sveriges sjukvård, och 
att den borde få en stärkt roll. Detta ansåg lokalstyrelsen vara i linje med SFAMs politik och 
att intentionen i rapporten borde uppmuntras. Under året hade ordförande fortlöpande kontakt 
med flera lokalordföranden runt om i landet, bland annat för att diskutera remissvaret ovan. 

Styrelsen hade kontakt med regionledningen angående flytten av familjeläkarjouren i Gävle 
från Södertull till sjukhusområdet. Detta utmynnade inte i något samarbete mellan SFAM och 
regionledningen, men däremot blev en styrelseledamot invald i egenskap av anställd/ST-
läkare till en analysgrupp för akutflödet vid akutmottagningen och familjeläkarjouren i Gävle.  

Vid SFAM:s årsmöte 15 juni Göteborg närvarade flera medlemmar från lokala styrelsen, 
varav vi utnyttjade våra tre mandat under årsmötet. 

Representanter från styrelsen hade möte med ansvariga chefer angående kontakten mellan 
HVK och primärvården. 


