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Björn Landström 
Allmänläkare sedan 1988. Huvudsakligen arbetat på Tidans vårdcentral (en liten i offentlig regi driven 
vårdcentral med drygt 4000 listade patienter) i Skövde. 
Disputerat 2012 med en avhandling om allmänläkares arbetssätt och kompetens (The good enough 
GP).  
Chef på ”Skaraborgsinstitutet för Forskning och Utveckling” i Skövde som har uppdraget att stödja 
praktiknära forskning inom hälso- och sjukvård.  
Har också ett uppdrag inom professionell utveckling (PU), kommunikation och självreflektion, på 
Göteborgs läkarprogram. 
Forskning inom allmänmedicin utgår från de kliniska frågor som uppstår i samband med 
allmänläkarnas (och andra personalkategoriers) praktik. De frågor som ställs bestämmer vilken 
forskningsmetod man kan använda, inom allmänmedicinen behövs både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Jag vill i styrelsen bidra till att forskning och kritiskt tänkande kommer till användning i 
vardagens sjukvård. Ämnar fortsätta samarbetet med de allmänmedicinska institutionerna som 
påbörjats och i styrelsen särskilt företräda det vetenskapliga och kritiska perspektivet. 
 

 

Annika Larsson 
Så som varande fast anställd, kliniskt verksam och ännu inte pensionsmässig specialist i 
allmänmedicin i Skellefteå i Västerbotten tillhör jag en utrotningshotad art! 
 
Mitt namn är Annika Larsson och jag är född och uppvuxen i Finland. Läkarlinjen gick jag i Umeå men 
all min yrkesverksamhet har skett i Skellefteå. Specialistexamen 2006. Jag har jobbat 20 år på samma 
landstingsdrivna hälsocentral där förändringar på gott och ont hela tiden erbjudit nya utmaningar, så 
att jag aldrig behövt byta arbetsplats för att få utveckling och variation. ST-läkare, specialist, fackligt 
engagerad, studierektor, fortbildningsansvarig, SÄBO-läkare, verksamhetschef, handledare mm. 
Rollerna har varierat. Senaste året har min arbetstid bestått av att handleda 2-4 utbildningsläkare, 
vara medicinskt ledningsansvarig samt på den kliniska delen vara ansvarig för enhetens alla 
långtidssjukskrivna patienter tillsammans med rehabteamet. 
 
Privat är jag gift och har 4 barn. Fritiden berikas med distansstudier och ljudböcker. 
 
Mina kontakter med SFAM har handlat om enstaka insatser som examinator. Jag tillhör också den 
ganska exklusiva skara som genomgått en ASK (2014-2016).  
För mig känns det viktigt att styrelsens perspektiv är så brett som möjligt, att alla delar av landet finns 
representerade. Jag tror att jag kan bidra med erfarenheter från en tillvaro som tyvärr är en allt för 
stor del av allmänmedicinens verklighet i dag, en vardag där befolkningens grundläggande 
sjukvårdsbehov sköts av ständigt nya hyrläkare med mycket varierande kompetens. Att sträva efter att 
behålla glöden för allmänmedicin, och att genom prioriteringar kunna göra ett så gott arbete som 
möjligt för patienterna trots bristande resurser, det tycker jag är värt att kämpa för! 
 
 

Andreas Thörneby 
En gång göteborgare – alltid göteborgare, men numera i självpåtagen exil. Kliniskt verksam i Marks 
kommun (Västra Götaland) sedan 2003, först som ST-läkare och sedan 2009 som specialistläkare. 
Medlem i fortbildningsrådet 2010 – 2018 och ordförande i lokalföreningen Södra Älvsborg 2013 – 
2017. Mina barn är 14, 10 och 5 år. Twitter: @thorneby och @doktor_glad. 
  
Jag jobbar på balans mellan öppen nyfikenhet och kritisk skepsis. Det är ofta bra om grupper som 
leder förändrings- och utvecklingsarbete kompletterar passionerade, engagerade, brinnande 
optimister med en och annan realistisk surgubbe/-gumma. Hjärtefrågor i urval: 
-       försvara generalismen i primärvården mot uppdelning och subspecialisering 
-       den enda avgränsning en allmänläkare behöver är sin definierade patientlista 
-       ansvarstagande kräver dels medicinskt tolkningsföreträde och dels stort professionellt    
   handlingsutrymme 
 Okända superkrafter: kan vid behov improvisera ett gitarrkomp eller en bearnaise. 


