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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret   
2016-01-01—2016-12-31 

1 Styrelse  

 
Styrelseledamöter: 

Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Sollentuna 2016-04-29: 
Ordförande: Hanna Åsberg vald t.o.m. 2018 
Vice ordförande: Ulrika Elmroth vald t.o.m. 2018 
Facklig sekreterare: Gösta Eliasson vald t.o.m. 2018 
Vetenskaplig sekreterare: Anna Nager vald t.o.m. 2018 
Kassör: Magnus Kåregård vald t.o.m. 2017 
Ledamot: Malin André vald t.o.m. 2017 
Ledamot: Eva Arvidsson vald t.o.m. 2017 
Ledamot: Maria Wolf Vald t.o.m. 2018 

 
 
Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet 
Fullmäktige: Ulrika Elmroth, Anna Nager och Hanna Åsberg.  
Suppleanter: Malin André, Magnus Kåregård och Maria Wolf. 
 
Revisorer  
Auktoriserade revisor: Magnus Wikström Value & Friends AB, samt medlemsrevisorn Meta Wiborgh. 
Revisorssuppleanter: Stefan Enmark, Value & Friends AB, samt Rikard Viberg. 

 
Valberedning  
Stefan Wallmark, sammankallande, Lars Bäcklund, Jonas Sjögreen och Jenny Öhmnan. 
 
Kansliet  
På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, 100%, Eva Norell, 100%, och Johanna 
Johansson, 75%. Katarina Boltenstern har nyanställts på 25% för administration av mitt-i-ST. Eva Norell 
har sagts upp p.g.a. arbetsbrist.  
 

Styrelsens arbete: 
 
Möten: Under verksamhetsåret har styrelsen haft sju möten. 
2016-02-11—13 Sjövillan i Sollentuna 
2016-04-29 Konstituerande möte efter fullmäktigemötet 2016 
2016-06-09 Stockholm 
2016-08-11—12 Sigtunastiftelsen 
2016-09-30 Stockholm 
2016-10-24 Stockholm 
2016-11-28 Stockholm 
Dessutom tre telefonmöten och tolv videomöten à 1-2 timmar.  
Mellan möten har e-postbeslut fattats löpande i enklare ärenden. 
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Aktuella frågor 
Styrelsen har stärkt sitt samarbete med DLF under året. Kontakterna har framförallt rört hur 
primärvården behöver stärkas i Sverige genom en nationell reform och hur SFAM och DLF kan agera 
gemensamt i denna fråga tillsammans med Läkarförbundet.  
 
Ett annat tema under året har varit hur vi kan stärka den allmänmedicinska forskningen och samarbetet 
mellan föreningen och de allmänmedicinska institutionerna. Ett tätare samarbete mellan 
Forskningsrådet och styrelsen har ägt rum och Forskningsrådet utgör nu stommen av den vetenskapliga 
kommittén inför Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Karlstad 2017. Representanter ur styrelsen har haft 
återkommande möten med representanter från DLF och institutionerna för att diskutera strategier för 
hur allmänmedicinsk forskning kan stärkas i Sverige. 
 
Den 16 april hölls ett rådslag med representanter för Kompetensvärderingsrådet, Fortbildningsrådet och 
Utbildningsrådet. Lägesrapport gavs avseende fortbildningsportalen och diskussion fördes bland annat 
kring rådens roll visavi styrelsen. Rådslaget har följts upp av ytterligare möten, telefon- och e-
postkontakter mellan representanter för styrelsen och ordföranden för berörda råd. 
 
En av de största frågorna under 2016 har varit det s.k. ULF-projektet, där vi fick de 3 700 000 kr som vi 
hade ansökt om från Socialstyrelsens satsning för förbättrad vård vid kroniska sjukdomar. Styrelsen har i 
huvudsak varit projektledare. För några av delprojekten har allmänläkare utanför styrelsen varit 
projektledare. I projektet har det bland annat ingått att stärka befintliga samt starta nya FQ-grupper på 
vårdcentraler, författa SWAMP:ar som är en vidareutveckling på de gamla studiebreven och 
vidareutveckla sfam.se där exempelvis SWAMP:arna ska läggas ut. Var god se bilaga. 
 
Styrelsen har inrättat en webbgrupp som arbetat direkt mot IT-firman för att vidareutveckla hemsidan. 
Prioritet har varit att få en förändrad navigation och struktur på startsidan, att bygga SWAMP:mallarna 
samt en förbättrad sökfunktion. Fortbildningssidan har också varit aktuell i arbetet, men på grund av 
prioriteringar i arbetsprocessen har webbgruppen inte lagt huvudfokus på den delen av hemsidan. 
Arbetsprocessen med IT-firman har tyvärr blivit försenad och den s.k. stage-sida som styrelsen skulle få 
tillgång till var inte färdig i slutet av 2016. 
 
SKL har med hjälp av medel från kronikersatsningen sedan 2013 satsat på att lyfta och stödja 
primärvårdens utveckling. Arbetet är indelat i tre delar – PrimärvårdsKvalitet (uppföljningssystem), 
Nationellt kunskapsstöd samt Flippen i primärvård (prova nya arbetssätt utifrån en analys av den listade 
befolkningens behov). Som paraply över projekten finns ett Nationellt programråd för primärvård. Ulrika 
Elmroth representerar Sfam i programrådets referensgrupp för primärvårdens professioner. Ulrika 
Elmroth från styrelsen och Stina Gäre Andersson i SfamQ är båda deltidsanställda på SKL för att arbeta 
med PrimärvårdsKvalitet. 
 
Råden har involverats i flera av de 51 remissvaren som har avgetts under året. Styrelsen har skickat ut 
ett nyhetsbrev till alla medlemmar med kända e-postadresser samt till andra som anmält sig för 
prenumeration. Nyhetsbreven har under 2016 haft oregelbundet intervall.  

 
Kansliet har ett nytt ekonomihanteringssystem som ger större möjlighet till automatisering. På sikt 
kommer detta att avlasta kansliresurserna och ge bättre service till medlemmarna. 
 
 
SFAM i media och i debatten  
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/sa-kan-region-gavleborg-spara 
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Hoppet-om-en-primarvardsreform-
vaxer/https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/21/primarvarden-skaffar-eget-kvalitetsregister/ 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/st-laekare-ge-oss-raett-till-utbildning-25525 
 
Varje år tar Dagens Medicin fram en lista över de 100 personer som de anser har störst makt inom 
hälso- och sjukvården i Sverige. Under 2016 har ordförande Hanna Åsberg en onumrerad plats 51-100 
på listan.  
 
 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/sa-kan-region-gavleborg-spara
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Hoppet-om-en-primarvardsreform-vaxer/
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Hoppet-om-en-primarvardsreform-vaxer/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/21/primarvarden-skaffar-eget-kvalitetsregister/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/st-laekare-ge-oss-raett-till-utbildning-25525
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Almedalen  
Vice ordförande, facklig sekreterare och ytterligare styrelseledamöter närvarade under Almedalsveckan 
och deltog i flera seminarier. Styrelsen anordnade också ett eget seminarium i Läkartidningens tält. 
Ordförande fick inte ledigt från klinisk tjänst och kunde inte närvara. Vice ordförande Ulrika Elmroth 
representerade Sfam och deltog i 6 st seminarier och paneldebatter.   
Vad tycker primärvården om Effektiv vård-utredningen? Debatt med Göran Stiernstedt (Dagens Medicin, 
frukost-TV).   
Nationella riktlinjer är ett trögt system – När och hur skapas värde? Primärvårdens viktiga roll 
(Reumatikerförbundet och Svensk reumatologisk förening) 
Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten? (Dagens Medicin, Nätverket mot cancer) 
Hur skapar vi en god vård för patienter med diabetes? (Novo Nordisk) 
Regeringen föreslår satsning på primärvård - men sen då? (Sfam) 
Hur reformerar vi primärvården? (SLS) 
 
SFAM i sociala medier 
SFAM:s Facebooksida har drygt 800 ”gillare”, ca 100 fler jämfört med föregående år. 
 

 
Ordförande och vice ordförande har använt sig av SFAM:s Facebookkonto och Twitterkonto för att lägga 
ut inlägg om aktiviteter som pågår i föreningen. 
 
Utbildningsprenumeration för ST-läkare  
Antalet prenumeranter har sjunkit markant då de stora regioner, som har erbjudit sina ST-läkare ett 
abonnemang på Utbildningsprenumerationen, har valt att dra sig ur. Anledningar som framkommit till 
att man dragit sig ur är att det inte är ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren att erbjuda sina ST-
läkare detta. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte är meningsfullt att försöka reformera 
Utbildningsprenumerationen, utan har istället beslutat att avveckla den. För närvarande kvarstår en 
handfull medlemmar som redan betalat för ett års Utbildningsprenumeration. En speciallösning med 
rabatter för dessa medlemmar håller på att utarbetas och kommer att gälla under den tid som kvarstår 
av deras årsabonnemang. Abonnemangen kommer sedan inte att förnyas. 
 
Specialistutbildningen  
Utbildningsrådet och ST-rådet har tagit fram SFAM:s anvisningar till nya målbeskrivningen 2015:8, ett 
dokument med syfte att beskriva SFAM:s tolkning av Socialstyrelsens målbeskrivning. De har även 
besvarat frågor från och deltagit vid workshop på Läkarförbundet kring framtagande av anvisningar. 
 
SFAM har tidigare uppmärksammat flera fall där ST-läkare fått avslag på sina ansökningar om 
specialistkompetens där motiveringarna inte är kongruenta med målbeskrivningen och bedömningar 
gjorda av handledare, verksamhetschefer och studierektorer. SFAM och Socialstyrelsen har också olika 
uppfattning om vem som ska skriva under specialistansökan. SFAM anser att ST-studierektorn alltid bör 
skriva under tillsammans med verksamhetschef och handledare, medan Socialstyrelsen anser att 
studierektorns underskrift inte behövs.  
 
Idéseminarier och årsmöte 
Eftersom SFAM anordnade nordisk kongress i Göteborg under 2015, hölls den årliga kongressen under 
2016 i mindre format i Sollentuna. I anslutning till detta hölls även idéseminarier och ett 
lokalordförandemöte. 
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Ett idéseminarium och lokalordförandemöte i anslutning till detta hölls också i december på Rosersbergs 
slott utanför Märsta. 
 

2 Projekt Förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar 

 
Se slutrapport för projektet, bilaga 1. 
 
 

3 Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm  
 
Ordförande har haft direktkontakt med tio lokalavdelningar för avstämning eller deltagande i 
medlemsaktivitet, varav fem med besök på lokalorten och resterande med video/telefonmöte. 
Avstämning via videolänk eller fysiskt möte har också skett mellan ordförande och några av råden och 
nätverken. 
 
Lokala SFAM   
Det finns 25 aktiva lokalavdelningar i hela landet. Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har 
egna hemsidor och flera är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin i sitt landsting.   
 
Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar. De 
flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Sollentuna.  
 

Råd: 
 
Forskningsrådet  

Under året har SFAMs forskningsråd bestått av Cecilia Björkelund, Göteborg; Stefan Jansson, Örebro; 
Staffan Nilsson, Linköping; Susanna Calling, Malmö/Lund; Göran Umefjord, Sundsvall/Umeå; Anna 
Nager, Stockholm; Per Kristiansson, Uppsala och Hans Thulesius, Malmö/Växjö. 
 
Rådet har sammanträtt fysiskt tre gånger:  
11-12 februari 2016, med SFAM-styrelsen, Sjövillan, Sollentuna   
28-29 april, på SFAM idéseminarium, Bergendal, Sollentuna 
16 juni på WONCA Europe, Köpenhamn. 
Därutöver har rådet haft e-postkontakter och telefonmöten. 
 
Forskningsrådet arbetar med att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen och är styrelsens organ för 
att hitta forskarerfarna kollegor till nationella expertgrupper. 
Rådet har samverkat med programgruppen för SFAM kongress i Karlstad 2017 och granskat 
vetenskapliga abstrakts. 
Rådet utsåg årets allmänmedicinska avhandling 2015. Den skrevs av Tijn Hendricx, Umeå: ”Upptäck 
förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort 
intermittent EKG. (Catch Atrial Fibrillation, prevent Stroke - Detection of Atrial Fibrillation and other 
arrhythmias with short intermittent ECG).”  
Motiveringen löd: 
Avhandlingen, som är välskriven, innehåller nydanande forskning som kan bidra till att minska risken för 
strokeinsjuknande genom bättre upptäckt av förmaksflimmer. Författaren har använt fyra olika 
relevanta sätt att utvärdera en metod som innebär ambulant registrering av EKG utanför sjukvårdsmiljö. 
 
Anna har varit styrelsemedlem i SFAM och vetenskaplig sekreterare. 
Hans har varit svensk redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care med Cecilia som bitr 
redaktör; SFAMs representant i EGPRN (European General Practice Research Network) i TelAviv, Israel 
och Leipzig, Tyskland och med i WONCA Europe 2016 Scientific Committee. 
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Utbildningsrådet 
Medlemmar i rådet har varit Charlotte Hedberg, Eva Fine de Licht och Helena Schildt Tossman.  
Rådet har deltagit i SLFs workshops beträffande ev introduktionsår. 
Ett nytt förslag ligger nu på ny läkarutbildning med 12 terminer. Möjligheter och hinder har diskuterats 
under hösten med specialistföreningarna. Utbildningsrådets har med avseende på grundutbildningen 
framförallt betonat behovet av löpande examinationer på klinisk färdighet, då planen är att 
läkarlegitimation skall erhållas efter avslutad grundutbildning.  

- Färdigställt SFAMs rekommendationer till SOSFS 2015:8 
- Deltagit i SFAMs idéseminarium 
- Deltagit i nationellt studierektorsmöte 
- Deltagit i SLFs workshops beträffande a och b-målen 
- Deltagit FSL (Framtidens specialistläkare) 
- Svarat på Remiss: Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248) 

- I januari presenterat den svenska AT och ST-utbildningen samt det svenska vårdvalets inverkan 
på ST-läkarnas arbetssituation, på Helsingfors Universitets allmänmedicinska institution.  

 
Fortbildningsrådet  
Fortbildningsrådet har under 2016 bestått av Anders Lundqvist, Andreas Thörneby (tf ordf fr o m maj), 
Anna Beck, Eva Pulverer Marat, Gösta Eliasson (ordf t o m maj), Jonas Westergren (fr o m juni) och 
Maria Wolf. 
 
Sex protokollförda telefonmöten har genomförts. 
 
Rådet har varit välrepresenterat vid idéseminarierna 28 april och 2 december och har härutöver givit 
stöd och återkoppling till gamla och nya styrelsen angående ansökan om medel från kronikersatsningen 
och fortbildningsdelen av nya hemsidan sfam.se. Flera medlemmar ur rådet har deltagit i 
referensgruppen för det fortsatt utvecklingsarbetet av hemsidan inom ramen för ULF 2016. Rådet har 
givit fortsatt stöd till nätverket för fortbildningssamordnare, bl a medverkat till fysiska möten i Malmö, 
Östersund och Rosersberg, och bidragit till en enkätundersökning om fortbildningssamordnarnas 
förutsättningar och arbetssätt. Rådet har slutligen genom Maria Wolf understött framtagandet av nya 
interaktiva fortbildningsmaterial, s k SWAMP.  
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet (SFAM Q)  

Medlemmar: Rita Fernholm, Hans Brandström, Lennart Holmquist, Annika Braman Eriksson, Stina Gäre 
Arvidsson, Sven Hagnerud och Eva Arvidsson. 
Ordförandeskapet: Sittande ordförande Sven Hagnerud lämnade 24 november över till Rita Fernholm. 
Vice ordförande och webansvarig är Stina Gäre Arvidsson.  
Ulrika Elmroth är adjungerad ledamot i rådet i egenskap av styrelsens representant. 
Nationella kvalitetsdagen för primärvård: Dagen genomfördes 24 november på Läkarsällskapet för 13e 
året i rad. Antal betalande deltagare var 114, icke-betalande (föreläsare och SFAM Q) 29 stycken och 
utställare 4 stycken.  Årets tema var ”Förbättringsarbete i praktiken. Hur gör vi skillnad i vardagen?” 
Programmet innehöll många intressanta och inspirerande föreläsningar. Åtta stycken projekt 
presenterades och två av projekten fick dela på utmärkelsen ”Bästa kvalitetsprojekt 2016”. Det ena var 
”Många läkemedel – bara när det behövs”, Angela Eckerby och Ann-Charlotte Mattsson, som handlade 
om läkemedelsgenomgångar med apotekare. Det andra var ”Vad bestämde vi idag?”, Irina Al, som 
handlade om fördelarna med att komplettera informationen till patienterna med en skriftlig kortversion. 
Arbetet med Nationell PrimärvårdsKvalitet fortskrider och börjar användas på allt fler vårdcentraler. 
SFAM Q har uppdaterat innehållet på sin del av hemsidan även om det med aktuell struktur på 
hemsidan har varit svårt för utomstående att hitta information där. 
Eva Arvidsson och Rita Fernholm har varit representanter för EQuiP (European Association for Quality 
improvement in Family Practice) på mötet som hölls i Prag i april 2016. 
SFAM Q har varit med och formulerat svar på remisser, bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 2017:xx. 
 
Kompetensvärderingsrådet 
Medlemmar: Ulf Måwe (ordförande), Anders Fredén, Andreas Kasemo, Bibbi Breitholtz, Cecilia Ryding, 
Elisabeth Månsson Rydén, Erland Svenson, Eva Jaktlund, Gunilla Byström, Gunilla Stenninger, Gunnar 
Axelsson, Inge Carlsson, Jonas Sjögreen, Karin Lindhagen, Kirsten Nilsson, Meta Wiborgh och Robert 
Svartholm. 
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Mitt-i-ST: Efterfrågan på Mitt-i-ST är fortsatt hög med totalt 195 anmälningar under 2016. Regeln om 
anmälan senast 18 månader före beräknat avslutad ST, beslutad hösten 2015, har tillämpats strikt från 
och med sommaren 2016. Kirsten Nilsson är samordnare. Ny administratör sedan våren 2016 är Katarina 
Boltenstern.  
 
Specialistexamen: 41 examinander diplomerades. Examensavslutningen hölls under ST-dagarna i Kalmar 
i september, då det inte hölls någon SFAM-kongress 2016. Det blev lyckat för deltagarna, men andelen 
examinander som avstod var större än vanligt. 40 examinander är anmälda till examen 2016-2017, varav 
fyra planerar att göra examen på två år. Karin Lindhagen är samordnare. 
 
ASK: Se årsberättelse för ASK-nätverket. 
 
Kompetensvärderare och kurser: Det finns cirka 85 aktiva examinatorer/Mitt-i-ST-värderare. En handfull 
värderare åtar sig många Mitt-i-ST-värderingar var, men merparten av värderingarna görs av dem som 
åtar sig några få årligen. Fler värderare behövs. Kurs hölls som vanligt i vecka 3 på̊ Stjärnholm med 10 
deltagare. Dessutom gavs en kurs i Uddevalla i juni med 20 deltagare.  
 
Kvalitetsutveckling: Rådet har haft möten i januari och oktober på Stjärnholm respektive 
Läkaresällskapet, och dessemellan haft kontakt via e-post. Carl Edvard Rudebeck deltar i 
utvecklingsarbetet.  Möjlighet till skriftligt prov på nätet undersöks. Seminarium för Mitt-i-ST-värderare 
hölls i mars och möte för examinatorer i samband med examensavslutningen i september. Några 
rådsmedlemmar deltog i SFAMs idéseminarium i december.  
 
Hemsidan: Rådets del av SFAMs hemsida hanteras av Karin Lindhagen, som också är med i styrelsens 
referensgrupp för hemsidan. 
  
Kansli: Rådet har stöd från kansliet i Stockholm av Heléne Swärd och Johanna Johansson.  
 
Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L)  
SFAM.L har som organisation haft låg aktivitet under året. Enskilda medlemmar har företrätt SFAM i 
olika symposier och utbildningar. SFAM.L har bistått styrelsen i remissvar som berört läkemedelsfrågor.  
 
ST-rådet 
Medlemmar: Åsa Niper, Ulrika Elmroth, Sofia Eriksson, Susanne Ljungkvist, Jon Roos, Ulrika Nyhammar, 
Martin Sandberg, Emil Péclard, Emma Bro, Kristoffer Mollberg, Joana Gomez och Jenny Svahn. 
ST-rådet medverkade vid ST-dagarna i Kalmar 14-15 september. Vi höll ett seminarium om hur man 
löser de frågeställningar som kan uppstå i olika faser av ST. Intresset var enormt och vår tilldelade sal var 
fylld till bredden. Det finns uppenbarligen ett stort behov av stöd kring vad som gäller kring olika delar 
av ST. Vi var även på plats i SFAMs monter och svarade på frågor, minglade och värvade nya 
medlemmar. 
ST-rådet har haft fysiska möten i samband med ST-dagarna och SFAMs idéseminarium i början av 
december. Därutöver har Skypemöten hållits 1-3 gånger per termin. Ihop med Utbildningsrådet har vi 
arbetat fram SFAMs anvisningar till nya målbeskrivningen för ST i allmänmedicin. 
Sofia Eriksson slutat som svensk representant i Vasco da Gama-rörelsen, ett utbytesprogram för ST-
läkare i allmänmedicin. Ersättare är Joana Gomez, fr o m sommaren 2016. Arbetet med att rekrytera 
vårdcentraler till framtida utbyten fortsätter. 

Rådet för sköra äldre i primärvården 
Ordförande: Sonja Modin, Stockholm, Rådsmedlemmar: Gunnar Carlgren Linköping, Christina Grzechnik-
Mörk, Uppsala, Sara Hallander, Stockholm, Kristina Lundgren Örnsköldsvik, Magnus Nord, Linköping, 
Lena Pomerleau Nacka, Anne Sauer Smålandsstenar i Jönköpings län, Solveig Wanland, Skövde och 
Anders Wimo, Nordanstig i Hälsingland. Ytterligare tre allmänläkare är adjungerade till rådet och deltar i 
våra e-postkontakter.  

Rådet har haft fyra rådsmöte. Innehållet på hemsidan har uppdaterats. Rådet har varit representerad i 
en referensgrupp knutit till arbetet med Äldres psykiska hälsa, haft kontakt med Öppna Jämförelser 
samt till SFAMs styrelsen lämnat förslag till remissvar angående Nationellt vårdprogram för Palliativ vård 
i livets slutskede. Vi har dessutom deltagit i en arbetsgrupp för Sköra äldre under Nationella programråd 
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för primärvård på SKL. Där har arbetet bl.a. handlat om att ta fram ett dokument angående vad som 
krävs för att förbättra vården av sköra äldre i primärvården. Vi har också varit representerade i arbetet 
med att på regeringens uppdrag ta fram en Kvalitetsplan för äldreomsorgen. Rådet var även 
representerad i ett möte mellan SFAM och olika specialistföreningar (SGF, SIM, SFPM, SWESEM) med 
syfte att få igång samverkan kring sköra äldre.  
 
Rådet för levnadsvanor  
Rådet har under 2016 bestått av följande medlemmar: Åsa Wetterqvist (ordförande), Lars Jerdén, Åsa 
Thurfjell, Maria Waller Sven Wåhlin, Mette Barth, Björn Hallström och Elin Khokhar. 
 
Arbetet med att främja levnadsvanornas betydelse för såväl prevention som behandling i HoS pågår på 
många olika arenor i Sverige. Levnadsvanerådets medlemmar är involverade i det arbetet på flera av de 
aktuella arenorna – SLS, landsting, akademi, myndigheter, SKL, HFS-nätverket och naturligtvis klinik i 
primärvård. Rådet har därmed en bred insyn i vad som sker nationellt och använder vår kunskap och 
samverkan för att främja det allmänmedicinska synsättet på levnadsvanearbete inom alla dessa arenor. 
 
En viktig hävstång som tillkommit i arbetet under 2015, och som nått effekt redan under 2016, är de nya 
specialistmålbeskrivningarnas mål b2 kring kunskap om LV arbete i såväl behandlande som preventivt 
syfte. Det finns krav på minst en kurs i ämnet och målet gäller för i princip alla specialistutbildningar 
med patientkontakt. Rådsmedlemmar har med SLS som plattform varit verksamma för att ta fram ett 
kursförslag kring vad en sådan kurs bör innehålla för att täcka det kliniska behovet. Förslaget är spritt via 
studierektorsnätverket. 
 
SFAM har i samverkan med rådets ordförande fått medel från SoS för att genomföra en nationell SK-kurs 
i folkhälsa och levnadsvanearbete under 2017, men planering 2016. 
 
Deltagande på SFAM-Q dagen: Sven Wåhlin presenterade 6-månaders resultat från TAP-studien kring 
behandling av beroendepatienter på specialistklinik (Riddargatan 1) jämfört med primärvård.  
 
Rådet har på uppdrag av styrelsen och i samverkan med kardiologföreningen och SFAM-Q startat upp 
ett arbete kring hjärt-kärlprevention utifrån de nya europeiska riktlinjerna och ett förslag kring 
hjärtrehabilitering som kommit från kardiologföreningen.  
Ett abstrakt har accepterats för ett symposium ” Nya riktlinjer prevention kardiovaskulär sjukdom – 
what’s in it for us?” till Svensk allmänmedicinsk kongress i april 2017.  
 
Rådet tog under våren fram ett förslag till svar på remiss angående den nya tobakslagen till styrelsen.  
 
Under året har rådets medlemmar hållit föreläsningar inom levnadsvaneområdet på olika arenor runt 
om i landet, dock främst för vidareutbildning av kollegor och vårdpersonal inom HoS. 
 
 

Nätverk: 
 
Nätverket för fortbildningssamordnare 
SFAM:s fortbildningsråd stöder ett nationellt nätverk för utbyte av kunskaper och erfarenheter rörande 
allmänmedicinsk fortbildning. I nätverket ingår lokala fortbildningssamordnare med ansvar för lokal 
fortbildning för specialister i allmänmedicin. Under 2016 har tre möten ägt rum: Malmö, Östersund och 
Rosersberg. Nätverket förfogar över ett slutet webbaserat diskussionsforum. Värdskapet för gruppens 
interna möten cirkulerar. Sammankallande är för närvarande Gösta Eliasson. 
 
SPUR-inspektioner – samordning 
På uppdrag av Läkarförbundets specialitetsföreningar administrerar Lipus AB SPUR-inspektioner, dvs. 
granskningar av vidareutbildningens kvalitet. Föreningarnas samordnare fördelar, rekryterar och 
utbildar SPUR-inspektörer. Under 2016 har antalet SPUR-inspektioner ökat kraftigt då flera landsting och 
regioner börjat efterfråga inspektioner av samtliga kliniker och vårdcentraler med ST-utbildning.  
Specialitetsföreningarna utser själva ledamöter i SPUREX, en mindre expertgrupp som står till Lipus 
förfogande. SFAM:s SPUR-samordnare har under 2016 varit Gösta Eliasson, även utsedd till representant 
för allmänmedicinen i SPUREX.  
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ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) 
Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna 
allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Nätverket har ett 30-tal deltagare, och under 
året har vi fört en maildebatt och haft ett utvecklingsseminarium på Stjärnholms Slott under oktober. I 
samband med seminariet avslutade en par deltagare sina ASK-processer, och ett par nya inleddes. Den 
viktigaste slutsatsen inför en kompetensvärdering/recertifiering, är att denna måste ske i vardagen, i en 
dialog med en yrkesverksam kollega och bygga på den egna reflexionen i den egna vardagen. Verktygen 
för kompetensvärdering för specialister är under utveckling, och inför 2017 ska vi ha en kurs i samarbete 
med Provinsialläkarstiftelsen. Kontakta Robert Svartholm: polarull.svartholm@telia.com. 

SFAMs nätverk för infektioner  
Nätverket syftar till att erbjuda ett forum där kunskapsluckor kan identifieras, projekt och projektidéer 
om infektioner i primärvård kan diskuteras samt att skapa nätverk så att vi tillsammans kan ta fram den 
nya kunskap som behövs. 
 
Under 2016 har nätverket varit utgångspunkt för ett gemensamt multicenterprojekt om 
urinvägsinfektion hos män, varit remissinstans för SFAM samt planerat en workshop för allmänläkare 
och ST-läkare med intresse av forskning och utveckling inom området infektioner i öppen vård till januari 
2017. 

Nätverk för Balintintresserade allmänläkare 
Sonja Holmquist är tillsammans med Dorte Kjeldmand representanter för nätverket. 
Under året har vi varit tillgängliga för frågor från intresserade kollegor angående Balintverksamhet.  
Vi har som tidigare kontakt med SFMP, Svensk förening för medicinsk psykologi, (ordförande Henry 
Jablonski). SFMP tillhör Läkarsällskapets Sektion för medicinsk psykologi och arbetar bland annat med 
Balint-frågor.  
Bland annat anordnandes i april 2016 Balintkonferens i Malmö med möte om utvärdering av 
Balintgrupper och forskning om Balintgrupper. Under konferensen var det också praktiskt arbete i 
grupper med fokus på ledarskap. Henry Jablonski (ordförande SFMP) och Elsa-Lena Ryding har startat en 
studie som undersöker effekt av deltagande i Balintgrupparbete. SFMP har översikt över aktuella 
Balintgruppledare och vi kan hänvisa Balintintresserade till dem för att få kännedom om vilka pågående 
grupper som finns. 
 
Studierektorskollegiet  
Kontaktperson: Stefan Persson. 
Studierektorskollegiet utgörs av landets ca 120 studierektorer i allmänmedicin som är registrerade hos 
SFAM. Studierektorerna har organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i 
respektive län/region. En övergripande uppgift för nätverket är att arbeta för att över landet ha en så 
stor samsyn som möjligt om de kompetenskrav som vi ställer för godkännande av ST-läkare i förhållande 
till målbeskrivningen för specialistkompetens i Allmänmedicin. Kollegiet är remissorgan för 
utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare.  
Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis. Dels på våren i 
anslutning till Svensk allmänmedicinsk kongress/ specialistexamen samt på hösten under ett internat 
där lokala kollegor står för värdskapet. Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av 
studierektorskollegorna i Södermanland.  
Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är 
mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. De frågor som 
engagerat nätverket mest under året har fortsatt varit tolkning och diskussion runt de nya föreskrifter 
och målbeskrivning för ST som började gälla fr o m 150501. Ett arbete som aktualiserat många frågor 
gällande det ökade antalet obligatoriska kurser. Bl a har det lett till att man ofta samarbetar mellan 
studierektorgrupper i flera landsting för att samverka i arrangemang av obligatoriska kurser.  Fortsatta 
diskussioner gällande det obligatoriska vetenskapliga arbetet och dito kvalitetsarbete. Nästa tvådagars 
studierektorsmöte hålls i Eksjö i oktober. 
Studierektorer i hela landet är också starkt involverade i det allt intensivare rekryteringsarbetet av nya 
ST-läkare i den stora bristsituation som råder i stora delar av landet. 
En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare 
och offentliga myndigheter. Ett register över landets ST-läkare i allmänmedicin förs på SFAMs kansli med 
hjälp av varje enskild studierektor. 
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Svensk förening för Glesbygdsmedicin 
Föreningens arbete har även under 2016 varit framgångsrikt. Vi har haft rikligt med riktade aktiviteter 
mot omvärlden både nationellt och internationell, samt en högintressant årlig konferens i Sälen. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio möten. Alla styrelsemöten, förutom det konstituerande 
mötet direkt efter årsmötet den 7:e april 2016, har varit telefonmöten. Protokollen finns publicerade på 
föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info  

 
Styrelsens sammansättning har varit; Ordförande Lars Agréus, Öregrund, Anette Edin-Liljegren, 
vetenskaplig sekreterare, Lennart Månsson, adjungerad kassör, Elisabeth Månsson Rydén, sekreterare. 
Övriga ledamöter; Peter Berggren, Anna Falk,. Sofia Åhman och Carola Alm. Suppleanter: Anders 
Ehnberg, Christer Wiklund, adjungerad suppleant: Mari Huhtanen, revisorer; Catarina Ingvarsson och 
Veronica Olmenius, revisorsuppleant Per Lundström, Valberedning; Frank Moryänder, Martin Annsberg 
och Tanya Ni. 

 
Föreningen har fortsatt en stabil ekonomi. 
Antalet medlemmar i föreningen är stabilt men lågt. Föreningen har ambitionen att locka fler 
medlemmar från verksam personal i glesbygden samt andra med intresse av glesbygdsmedicin.  
Styrelsen ser positivt på föreningens framtid. Svensk förening för Glesbygdsmedicin fyller fortsatt en 
stor funktion som nätverk för dem som arbetar i och har intresse av primärvård i glesbygd, 
opinionsbildare inom vårdpolitiska frågor och har även en viktig funktion att fylla för vidareutbildning av 
personal verksamma i glesbygdsmiljö. 
Vid konferensen Sälen i april 2016 hade vi, bland mycket annat, programpunkter om akuta skallskador, 
anestesi, glesbygdsmedicin i krig och fred med fokus på arbete i Kurdistan under pågående krig, I det 
”vård-och hälsopolitiskt blocket” deltog statssekreteraren i Socialdepartementet Agneta Karlsson.  
I januari 2016 hölls första kursen i Ultraljud i glesbygd med en fördjupningskurs.   
Genom Glesbygdsmedicinsk centrum (GMC) i Storuman har vi deltagit i den årliga kursen i Akutmedicin i 
glesbygd i Hemmavan. 
2016 hade vi två stipendiater, Helena Wallström och Simon Näverlo, som fick åka till Marseille i 
september på Euripa Rural Health Forum.  
Studierektorerna Anna Falk Ånge och Catarina Ingvarsson Storuman har varit mycket aktiva i ett flertal 
forum för att främja de specialdesignade ST-blocken i allmänmedicin i glesbygd som nu finns i de 
nordligaste landstingen.  
Peter Berggren har deltagit i ett samarbetsprojekt med Landstingsdirektörerna för de fyra norra 
landstingen för att ta fram ett gemensamt samarbets- och policydokument för sjukvård i glesbygd, men 
andra ord-ämnet är uppe på agendan!  
 
Vi hade ingen representant på Svenska Läkarsällskapets årsmöte. Lars Agréus deltog på Svenska 
Läkarsällskapets högtidsmöte. På AT-stämman föreläste Christer Wiklund och Sofia Åhman.   
Ingen från styrelsen deltog på ST-dagarna i Kalmar men vi hade våra posters uppsatta där.  
Lars Agreus skrev en artikel om glesbygdsmedicin i Allmänmedicin. Ett stipendium till Rural Wonca 
konferens i Cairns i april/maj 2017 har utlysts.  Internationellt så var Lars Agréus representant i EURIPAs 
(European Society for Rural and Isolated Practitioners) Advisory Board. Peter Berggren har representerat 
föreningen i EURIPA´s Executive Board. Under året har Lars Agreus återgått till EB och Sofia Åhman har 
av föreningen valts till AB. Målsättningen är att dessa positioner ska växla 2017. 
Föreningen har representation i ATLS rådet nationellt av Per Lundström. 
Föreningen har representerats i gruppen ”Akut Trauma” av Lars Agréus. 
 
 

Tidskrifter mm:  
 
AllmänMedicin 

AllmänMedicin är SFAMs medlemstidning. Den utges med fyra nummer per år och läggs som pdf på 
hemsidan. Upplagan är 2 500 exemplar; drygt 2 000 till medlemmar och ca 150 till prenumeranter. 
Under 2016 har satsning gjorts på ST-läkarna: 2-2016 fanns i påsen vid ST-dagarna i Kalmar, och 3-
2016 (tema ST i allmänmedicin) delades ut till ca 700 ST-läkare via studierektorerna. 

Vissa artiklar i indexeras i SweMed+, KI:s databas för skandinaviska tidskrifter.  

http://www.glesbygdsmedicin.info/
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Chefredaktör var Ingrid Eckerman. Övriga redaktörer var Karin Lindhagen, Gösta Eliasson, Christer 
Petersson, Petra Widerkrantz och David Svaninger. Katarina Liliequist och Annika Andén har varit 
illustratörer.  

Ett redaktionsmöte förlades till ST-dagarna i Kalmar i september. Annars används telefon och e-post.  

Mediahuset i Fjällbacka – Göteborg, avdelning Skåne, sköter layout, rekrytering av annonsörer, 
tryckning och utskick. Pressläggningstid för redaktionen är totalt nio veckor.  

Teman har varit: 
    1. Kroniskt sjuka 

  2. Europeiskt samarbete; Sjuka barn och deras familjer 
  3. ST i allmänmedicin; Att tolka utredningsfynd  
  4. IT i primärvården; Hjärta-kärl-diabetes 
 

Någon läsarutvärdering har inte gjorts. De reaktioner som chefredaktören mött i olika sammanhang 
har genomgående varit mycket positiva.  

På hemsidan har lagts upp ledare, debattartiklar och recensioner, vissa tema-artiklar samt enstaka 
andra artiklar där önskemål kommit. Potentialen att publicera sökbara artiklar som en del av en 
kunskapsbas på hemsidan är naturligtvis mycket större.  

Tankar har funnits att utveckla AllmänMedicin på hemsidan i riktning mot en elektronisk tidning, vilket 
har setts som framtiden. Den version av SFAM.se som sjösattes hösten 2014 har dock inneburit ett 
steg tillbaka. I skrivande stund är framtiden för AllmänMedicin på nätet mycket oklar.    

 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 
I slutet av 2016 hade under året inlämnats 108 vetenskapliga manuskript (manus) till SJPHC och 55 
artiklar publicerades i 4 nummer under året – 10 fler än 2015. Nedan presenteras 2015 års siffror inom 
parentes. 
Av 108 (105) manus hade 30 (37) avvisats direkt, 29 (8) var avvisade efter granskning och 4 (1) hade 
dragits tillbaka. 27 (23) manus hade accepterats, 8 (16) var under granskning och 12 (15) var under 
omarbetning.  
Av 105 manus kom 24 (25) från Sverige, 15 (19) från Norge, Danmark 24 (11), Finland 8 (10), (Kina 4, 
Belgien 3, Lettland 3, Spanien 3, Turkiet 3), Island 1 (1). 
Chefredaktör var Helena Liira och hon beslutar över (nästan) alla manus som avvisas direkt. Om hon inte 
avvisar direkt sänder hon manus vidare till någon av de nationella redaktörerna, två för vardera av de 5 
nordiska länderna. Av 105 manus hanterade Hans Thulesius under året 30 (35) manus och Cecilia 
Björkelund 6 (3). 
Genomsnittlig granskningstid mellan inlämning och beslut var för avvisade manus 45 (69) dagar, för 
manus under granskning 159 (216) dagar och för accepterade manus 275 (284) dagar. 
 
De tre mest lästa artiklarna (per 9 mars 2017) var: ”Quality of life of patients with diabetes mellitus. An 
overview of research in primary health care in the Nordic countries” Wändell, 2009; ”The dilemma of 
patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among primary care physicians and nurses” 
Jallinoja et al 2007; ”A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced 
risk of myocardial infarction but increased risk of cancer” Hange et al 2015;  
 
De tre mest citerade artiklarna (per 9 mars 2017) var: ”Lesbian women's experiences with health care: A 
qualitative study” Björkman & Malterud 2009; ”The role of diseases, risk factors and symptoms in the 
definition of multimorbidity – a systematic review” Willadsen et al 2016.  ”Two decades of change in 
European general practice service profiles: conditions associated with the developments in 28 countries 
between 1993 and 2012” Schäfer et al 2016 
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4  Svenska Läkaresällskapet    

Allmänläkare i Svenska Läkaresällskapets olika organ nominerade av SFAM: 
Svenska Läkaresällskapets nämnd: Ing-Marie Skoglund 
SFAMs representant i Svenska Läkaresällskapets programkommitté (tidigare Delegationen för 
Medicinska riksstämman) : Anna Nager. 
Svenska Läkaresällskapets Riksstämmodelegation: Anna Nager. 
Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation: Gösta Eliasson 
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Helena Dreber 

 
SFAMs representation i Svenska Läkaresällskapets programkommitté (tidigare Delegationen för 
Medicinska riksstämman) 
Beslut att lägga ned tidigare Delegation för Medicinska riksstämman och ersätta den med en 
programkommitté togs av SLS Fullmäktige i maj 2016. Den nya programkommittén har en ny inriktning 
på sitt arbete – mer fungera som SLS ”think tank” och på sikt ge input till alla de möten som SLS 
arrangerar med undantag för Almedalen. Det gäller således  

 Framtidens Medicin och Hälsa   

 Berzeliussymposierna 

 Tisdagssammankomsterna  

 SLS del i Framtidens specialistläkare (FSL) 

 ”Dagar” som arrangeras i huset.  
Programkommitténs uppdrag är att komma med förslag på programpunkter – tema och övergripande 
inriktning – för dessa möten. SLS Nämnd fattar sedan de formella besluten och tar det fulla ekonomiska 
ansvaret. Den mer detaljerade utformningen och logistiken kring respektive punkt överlämnas till 
kansliet i samverkan med delegationer/kommittéer, sektioner eller annan som får uppgiften att sköta 
arrangemangen. 
Med inrättandet av en grupp som tar ett helhetsgrepp om programmen finns förutsättningar för 
synergieffekter och att mötesverksamheten tydligare kan länkas till SLS övriga mål och strategier 
Under 2017 ska programkommittén endast ha fokus på programmet för Framtidens medicin och hälsa. 
Övriga möten kommer sedan att stegvis att införlivas bland kommitténs uppgifter.  
Framtidens medicin och hälsa: Det nya mötet kommer att vara på Stockholm Waterfront den 14–15 
november 2017. Mötet ska ha ett helt annat koncept än tidigare Medicinska riksstämman. 
Det nya mötet ska vara läkarnas arena. Målgrupp är därför först och främst läkare – men även 
politiker/beslutsfattare, studenter, forskare, andra vårdprofessioner är välkomna. SLS kärnvärden om 
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet ska självklart genomsyra programmet. De frågeställningar som 
lyfts i programpunkterna ska ta utgångspunkt i det som är viktigt för läkare men även ha giltighet ur ett 
samhällsperspektiv. Det innebär att programpunkterna bör vara specialitetsövergripande och gärna av 
intresse även för politiker och andra utanför läkarkåren. Genom mötet vill SLS visa att läkarkåren är 
viktigt drivkraft i utvecklingen av hälso- och sjukvården.  
Sektionerna får fortfarande gärna komma in med förslag på programpunkter till kommittén. Men de 
levererar inte som tidigare ett program som de själva utför och abstractsystemet är nedlagt.  
SFAMs representant i Svenska Läkarsällskapets programkommitté är Anna Nager 
Under verksamhetsåret har sammanlagt ett fysiska möten med programkommittén hållits på Svenska 
Läkaresällskapet. Utöver detta har kommunikation om tankar och idéer angående Framtidens medicin 
och hälsa skett via mailkontakt inom programkommittén.  
 
 
5  Föreningens representation 
 
Representanter för SFAM: 
Sveriges Läkarförbunds representantskapsmöte för specialitetsföreningar: Ulrika Elmroth. 
Allmänmedicins ledamot i SPUREX: Gösta Eliasson. 
Nordic Federation of General Practice ApS: Hanna Åsberg. 
Nordic Federation of General Practice ApS, kongressrepresentant: Cecilia Björkelund. 
European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP): Eva Arvidsson och Mikael Lilja. 
European Academy of Teachers in General Practice (EURACT): Eva de Fine Licht. 
European General Practice Research Network (EGPRN): Hans Thulesius. 
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Levnadsvaneprojektet (Socialstyrelsen och Svenska läkaresällskapet) för implementering ”Nationella 
Riktlinjer för metoder att påverka levnadsvanor”: Lars Jerdén, ordförande. 
 
SFAM har utöver dessa haft ett stort antal representanter i olika arbetsgrupper, seminarier, hearings, 
workshops med mera, arrangerade av olika myndigheter såsom Socialstyrelsen, SKL med flera. 
 
 
6  Medlemmar 
 
Antalet medlemmar 31 december 2016 var 1 989, varav 431 ST-läkare. 
31 december 2015 var medlemsantalet 1 973, varav 387 ST-läkare. 
 
Priset för högst procentuell medlemsökning gick 2016 till SFAM Halland som ökade med 25%. 

 
7 Remisser  
 

SFAMs remissvar (2016) 
- Föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården  

(dnr.4.1.1-29011/2015) 
- Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas 

specialiseringstjänstgöring (dnr.4.1.1-29012/2015) 
- Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare  

(dnr.4.1.1-29013/2015) 
- Ökad tillgänglighet till sprututbyte i Sverige (DS 2015:56) Socialdepartementet 
- Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av 

vävnader och celler 
- Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.   
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler 

i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning 
- Reviderat dokument ”Byggenskap och Vårdhygien” 
- Läkemedelsverkets rapport Restnoteringar av läkemedel 
- Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) 
- Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet   
- Hjärtrehabilitering i förvandling 
- Pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram 
- Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram 
- Tuberkulosvaccination som särskilt vaccinationsprogram 
- Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram 
- Förslag till strategi för Sveriges läkarförbund 2020 
- Förslag till sjukvårdspolitiskt program för Sveriges läkarförbund 
- Standardiserade vårdförlopp för analcancer 
- Standardiserade vårdförlopp för prostatacancer 
- Sveriges läkarförbunds förslag till rekommendationer för allmänna kompetenser i ST SOSFS 2015:8                         
- Regionala cancercentrum i samverkan: Generella synpunkter på vårdprogrammet 
- Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) 
- Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) 
- Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (Effektiv vård) 

(SOU 2016:2) 
- Remissvar på utredningen Nationellt uppdrag Smärta 
- Synpunkter på eventuell framtida användning av Infektionsverktyget i primärvård 
- Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) 
- Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer 
- Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering 
- Nationellt vårdprogram prostatacancer 
- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för livmoderhalscancer 
- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för testikelcancer 
- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för peniscancer 
- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för njurcancer 
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- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för sköldkörtelcancer 
- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för sarkom 
- Synpunkter på remissrunda 1 om Nationellt vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer 
- Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 
- Policydokument Sjukskrivningsfrågan från Sveriges läkarförbund  
- Synpunkter på remissversion av standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och inklusive kronisk 

lymfatisk leukemi (KLL) 
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 

HSLF-FS 2017:xx 
- Nationella behandlingsrekommendationer för behandling av samhällsförvärvade infektioner hos 

vuxna på sjukhus  
- Synpunkter på remissrunda 1 om Nationellt vårdprogram för analcancer 
- Synpunkter på remissrunda 1 om Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom 
- Synpunkter på remissrunda 1 om Nationellt vårdprogram för T-cellslymfom 
- Synpunkter på remissrunda 1 om Nationellt vårdprogram för malignt melanom 
- Synpunkter på remissversioner om standardiserade vårdförlopp för testikelcancer 
- Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) 
- Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar,  

Ds 2016:11 
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och 

sjukvården 
 
 

 
 8 ST-dagarna Kalmar  
 
ST-dagarna arrangerades i Kalmar 15-16 september av lokala ST-läkare. ST-läkare från hela landet på ett 
smörgåsbord av föreläsningar som knöt an till mötet med patienter, kollegor och andra aktörer på 
patientens arena. Temat var ”Förnuft & Känsla”. Inspirationsföreläsningar och mjuka föreläsningar 
blandades med mer kliniskt inriktade dito och fokus var att nå både yngre och mer seniora ST-läkare och 
ge dem nya verktyg till sin professionella verktygslåda. Specialistexamen som normalt ligger i anslutning 
till kongressen låg under 2016 istället under ST-dagarna. Detta berodde på att SFAM hade en kortare 
kongress under 2016, vilket i sin tur berodde på att vi under 2015 hade en längre kongress i samband 
med det nordiska mötet i Göteborg 201 
 
Hanna Åsberg och Ulrika Elmroth var närvarande från styrelsen. Eva Norell och Johanna Johansson 
informerade om föreningen och rekryterade medlemmar i vår monter.  

  

9 Internationellt 

Norden  

Nordic Federation of General Practice /ApS, en sammanslutning av de nordiska vetenskapliga 
föreningarna, ger ut tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care som rankas högt i 
vetenskapliga sammanhang. NFGP arrangerar också nordiska kongressen i allmänmedicin tillsammans 
med nationella föreningen samt ordnar årliga ordförandemöten för de nordiska vetenskapliga 
allmänläkarföreningarna. Styrelsen består av föreningarnas respektive ordföranden, ledd av Gisle 
Roksund från Norge. Gisle har meddelat att han kommer att sluta som ordförande under 2017. Ny 
föreslagen ordförande för val under 2017 är Jóhann Ágúst Sigurðsson. SFAM:s styrelse stödjer den 
nomineringen. 
 
SFAM har också ett samarbete med Distriktsläkarföreningen och de nordiska systerföreningarna med 
gemensamma seminarier vartannat år. Ordförande och vice ordförande deltog i ett sådant möte i 
Helsingfors i augusti. Ämnen som diskuterades var bland annat kvalitetsuppföljningar och 
överdiagnostik. Vår norska motsvarighet Norsk forening for allmenmedisin har redan idag ett 
policydokument om överdiagnostik. Vid mötet i Helsingfors beslutades att de nordiska föreningarna ska 
samarbeta om ett gemensamt dokument om överdiagnostik som planeras klubbas igenom vid den 
nordiska kongressen i Reykjavik 2017. 
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WONCA, World Organization of Family Doctors  
Wonca (www.globalfamilydoctor.com) är allmänläkarnas akademiska världsorganisation med 
97 medlemsföreningar i 79 länder. Totalt är mer än 200.000 allmänläkare anslutna, direkt eller via sina 
nationella föreningar. Svenska allmänläkare representeras i WONCA av SFAM. Vart tredje år arrangeras 
världskongress.  
 
WONCA Europe 
WONCA-Europa, är en delvis fristående del av världs-WONCA (Wonca - World Organization of Family 
Doctors). Styrelsen består av, förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare av 
representanter för de 3 nätverken: EquiP - The European Association for Quality in General  
Practice/Family Medicine, Euract - European Academy of Teachers in General Practice och EGPRN - 
European General Practice Research Network. Varje år arrangeras en kongress som brukar samla stora 
skaror europeiska allmänläkare. Det finns givetvis stora olikheter mellan de europeiska länderna när det 
gäller allmänmedicinens ställning, men WONCA-Europa försöker stödja utvecklingen och stärka 
ställningen för allmänmedicin i Europa. Längst har nog detta arbete kommit när det gäller att hitta 
gemensamma krav på utbildning och i att skapa en gemensam forskningsagenda.  
Styrelsen närvarade med flera representanter vid WONCA Europe i Köpenhamn i juni 2016. Styrelsen 
närvarade med facklig sekreterare vid RCGP:s (Royal College of General Practitioners) mingel på brittiska 
ambassaden. 
 
EURACT 
Euract-året 2016 innehöll 2 stora händelser.  
-Dels sjösattes ” FM/GP teachers appraisal” som utgör en digital ansökningsmodul där man kan 
certifieras som lärare inom allmänmedicin på två nivåer ”Competent” och ”Expert”. Hemsidan utgör en 
elektronisk portfölj med ”bevis” för lärarens kapacitet – bedömning av bevisen görs av 2 oberoende 
EURACT medlemmar varav en talar sökandes hemspråk. Texten är på engelska men länder som inte har 
så goda engelska kunskaper kan översätta hemsidan 
-Dels höll EURACT sin första pedagogiska konferens i Dublin i september. Alla landrepresentanter 
agerade funktionärer i olika funktioner. Mötet hölls på anrika Trinity College.  
Ett par artiklar med EURACT innehåll publicerades i tidskriften AllmänMedicin. 
Planer för 2017 innefattar bl a ett dokument runt ledarskapsträning inom ST. Årets möten kommer att 
hållas i Tel Aviv och Barcelona. 
 
EQuiP (European Association for Quality improvement in Family Practice)  
Eva Arvidsson och Rita Fernholm har varit representanter för EQuiP (European Association for Quality 
improvement in Family Practice) på mötet som hölls i Prag i april 2016. 
 
EGPRN, European General Practice Research Network   
Hans Thulesius har under året varit SFAMs representant i EGPRN (European General Practice Research 
Network) på konferenser i maj i Tel Aviv, Israel och i oktober i Leipzig, Tyskland. Hans deltar i flera 
europeiska forskningsstudier tillsammans med bland andra SFAM-medlem Ferdinando Petrazzuoli, 
Italien, doktorand i allmänmedicin i Malmö/Lund. EGPRNs ordförande är sedan 2015 professor Mehmet 
Ungan, Ankara, Turkiet. EGPRNs konferenser under 2017 planeras hållas i Riga i maj och i Dublin i 
oktober. EGPRN planerar ordna konferens i Tammerfors 2019 där Hans är inbjuden vara med i 
planeringskommittén. 

 
 
10 Ekonomi 
 
Redovisas separat. 
 
 
För styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin 
 
 
Hanna Åsberg 
Ordförande 


