
Förslag till verksamhetsplan SFAM 2017 
 
Hemsidan inkl. utveckling av kurskatalog 
Trots stora insatser från styrelsen har omarbetningen av sfam.se blivit försenad och det 
senaste resultatet vi har sett från IT-firman tycker vi inte riktigt har hållit måttet utifrån den 
beställningen vi la hösten 2016. I skrivande stund har styrelsen en dialog med IT-firman om 
på vilket sätt arbetet ska fortskrida och vad föreningen ska betala för det. Styrelsen har 
också haft interna diskussioner om budgeten för hemsidan, både på kort och lång sikt. 
Kurskatalogens innehåll behöver ses över, samt att vi behöver ta ställning till hur den ska 
skötas rent praktiskt via hemsidan. Fortbildningssidan kräver fortfarande en hel del arbete 
för att förbättras. Styrelsen har emottagit synpunkter från Fortbildningsrådet på 
förbättringsförslag. En muntlig redovisning av arbetsprocessen med hemsidan kommer att 
ske vid fullmäktigemötet. 
 
Kursgranskning 
Vi behöver rekrytera fler kursgranskare, samt ta ställning till om kursgranskare ska få ett litet 
arvode per granskad kurs. I dagsläget har vi en kursgranskare som arbetar gratis. 
 
Ansökan till Socialstyrelsen om projektpengar – förbättrad vård för patienter med kronisk 
sjukdom (se bilagor) 
Styrelsen har skickat in två separata ansökningar: 

1. 8 delprojekt av varierande innehåll. En del av delprojekten är naturliga fortsättningar 
på delprojekt som bedrivits förra året, några är nya delprojekt. Syftet är att alla 
delprojekt ska få ett naturligt avslut under 2017, eftersom vi inte kommer att kunna 
söka projektpengar igen för 2018. 

2. PrimärvårdsKvalitet och lokalt stöd för utveckling av Nationellt Kunskapsstöd – 
samarbete med andra professionsföreningar 

I skrivande stund har styrelsen inte fått besked om ansökningarna har blivit beviljade eller ej. 
 
Fortbildningspolicy (se bilaga) 
En fortbildningspolicy har tagits fram under 2016-2017. En kommunikationsplan kommer att 
behöva utarbetas för hur policyn ska spridas. 
 
Almedalen 
SFAM planerar att anordna ett eget seminarium med titeln ”Hur ska vi satsa oss ur 
primärvårdskrisen?”. SFAM är också inbjuden att medverka i andra seminarier, i skrivande 
stund med DLF samt SLS primärvårdsgrupp. 
 
Grupp mot överdiagnostik (preliminärt gruppnamn) 
Styrelsen ser att överdiagnostik och överbehandling i linje med ”too much medicine” eller 
”chosing wisely” är en fråga som är högaktuell för professionen och som föreningen bör 
driva aktivt i samhällsdebatten. Styrelsen föreslår att föreningen skapar en arbetsgrupp med 
insatta och intresserade allmänläkare, samt att gruppen har en tydlig koppling till styrelsen. 
Gruppens formella konstellation samt namn behöver övervägas noga innan man inrättar 
själva gruppen. Styrelsen har börjat kontakta personer som kan vara passa att ingå i gruppen 
och därefter planeras ett telefonmöte med dessa personer. 
 



Nordiskt policydokument mot överdiagnostik 
Vid det nordiska mötet i Reykjavik i juni 2017 planerar de nordiska länderna att skriva under 
ett gemensamt policydokument mot överdiagnostik. 
 
Generationsglappet 
Föreningen behöver fylla på med nya aktiva medlemmar i yngre åldrar, för att säkra 
återväxten i föreningen och för att yngre allmänläkarkolleger med många år kvar i yrket 
behöver vara en aktiv del i utvecklingen av den allmänmedicinska professionen och 
primärvården i Sverige. Detta är särskilt angeläget nu då primärvården dras med stora 
problem med underbemanning, bristande resurser och för hög detaljstyrning. 
Styrelsen har under 2016 börjat att arbeta med medvetna strategier för att få in nya aktiva 
medlemmar och då särskilt yngre kolleger på olika poster i föreningen. Även i nomineringar 
till vissa poster i extern representation har styrelsen arbetat för att få in nya personer. 
Styrelsen har under 2017 tagit ett beslut att man rekommenderar att ordförande för råd och 
nätverk är yrkesaktiva. 
De äldre aktiva SFAM-medlemmarna besitter ett mycket stort engagemang och kompetens 
inom föreningen. Deras erfarenheter måste tas tillvara på bästa sätt så att yngre kolleger får 
bra hjälp att komma in i det föreningsaktiva arbetet. Exempel på detta kan vara att inrätta 
en mentorsfunktion samt att successivt lägga över ansvar för arbetsuppgifter till en yngre 
kollega. 
 
Starkare allmänmedicinsk representation på externa poster 
I vissa fall ser vi att när det gäller nomineringar till olika externa poster och expertgrupper, 
tenderar att domineras av organspecialister trots att vi som allmänläkare handlägger 
majoriteten av patienter inom vissa patientgrupper i den kliniska vardagen. Föreningen bör 
har som medveten strategi att försöka skaffa en jämnare balans där allmänmedicinsk 
representation är god i tillämpliga fall.  
 
Samarbete med DLF och SLS Primärvårdsgrupp 
SFAM kommer att fortsätta att samarbeta med DLF-styrelsen, då vi nu har många frågor som 
engagerar oss båda. Den mest aktuella frågan är hur vi kan få till en nationell 
primärvårdsreform. SFAM och DLF har tagit fram programmet Åtgärdprogram för nationell 
primärvårdsreform, som har presenterats för politiker och regeringens utredare. SFAM och 
DLF kommer att fortsätta att bygga extern kontakt med dessa personer.  
SFAM:s ordförande sitter i SLS Primärvårdsgrupp, där samma frågor arbetas med. 
 
SAFU (forskningsgruppen) 
Denna grupp inrättades i slutet av 2016 på initiativ av DLF. Representanter från DLF, SFAM 
och de allmänmedicinska institutionerna sitter i gruppen. Syftet med gruppen är att belysa 
och förstärka behovet av primärvårdsforskning i Sverige. 
 
ST-dagar Åre 
13-15 september. 
 
Kongress Karlstad 
26-28 april. 



Styrelsen kommer bl.a. att presentera Åtgärdsprogram för nationell primärvårdsreform 
tillsammans med DLF. Anna Nergårdh, nationell utredare, närvarar vid kongressen. 
 
Kvalitetsdagen 
5 oktober. 
 
Mitt-i-ST, specialistexamen 
Fler värderare behövs, särskilt för mitt-i-ST. Föreningen behöver diskutera hur nya värderare 
kan rekryteras. 
 
Samarbete med Svensk Försäkring 
Svensk Försäkring är en branschorganisation för försäkringsbolag i Sverige. Det är vanligt 
förekommande att personer i befolkningen inte känner till vad en reseförsäkring täcker eller 
inte täcker vid resa utomlands i det fall att man behöver sjukvård under resan, vilket riskerar 
att sätta människor i ekonomisk knipa. Läkarkåren har överlag låg kunskapsnivå dels om 
reseförsäkringssituationen för patienter med kronisk sjukdom, men också om de medicinska 
riskerna vid flygresa hos patienter med olika slags sjukdomar.  
Styrelsen ser att det finns ett gemensamt intresse med Svensk Försäkring att öka 
kunskapsnivån både hos läkarkåren och hos befolkningen/våra patienter. Därför har SFAM 
inlett ett samarbete med Svensk försäkring för att ta fram en kommunikationsplan och ett 
informationsmaterial som kan användas i kontakt med patienter på vårdcentralen.  
 
Kontakt med Socialstyrelsen ang. specialistansökningar 
Styrelsen anser att specialistansökningarna bör skrivas under av ST-studierektor, förutom av 
verksamhetschef och handledare. Socialstyrelsen ställer dock inte kravet att ST-studierektor 
ska skriva under. Styrelsen avser att ta kontakt med Socialstyrelsen för att försöka påverka 
detta. 
 
 
För styrelsen, 
 
Hanna Åsberg 
Ordförande 
2017-04-09 


