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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret   
2017-01-01—2017-12-31 
 
 
1 Styrelse  
 
Styrelseledamöter: 
Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Sollentuna 2017-04-26: 
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. 2019 
Ledamot: Peter Berggren vald t.o.m. 2019 
Ledamot: Maria Wolf vald t.o.m. 2018 
Ledamot: Åke Åkesson vald t.o.m. 2019 

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

 
Valberedning  
Stefan Wallmark, sammankallande, Lars Bäcklund, Jonas Sjögreen och Jenny Öhman. 
 
Kansliet  
På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, 100%, Eva Norell t o m februari (100%), 
Johanna Johansson t o m juli (75%). Katarina Boltenstern, 25% för administration av mitt-i-ST, från 
augusti har Katarinas tjänst ökat till 50%.  
 

Styrelsens arbete: 
Möten: Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft sju möten. 
2017-01-12 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 
 2017-04-27 Konstituerande styrelsemöte efter fullmäktigemötet 2017-04-26. 
2017-05-11 Freys hotell, Stockholm 
2017-06-21 Freys hotell, Stockholm 
2017-09-07—08 Borgholm 
2017-10-18 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 
2017-11-30 Freys hotell, Stockholm 
 
Dessutom elva videomöten à 1-2 timmar.  
Mellan möten har e-postbeslut fattats löpande i enklare ärenden. 
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Aktuella frågor 
Styrelsen har under året arbetat med frågor av varierande slag. Mycket arbetstid har lagts på att bygga 
informella kontakter kring utredningen God och nära vård, samt att bilda opinion kring en kommande 
nationell primärvårdsreform. I detta arbetet har styrelsen haft ett gott samarbete med 
Distriktsläkarföreningen. Läkarförbundet har synts mycket i den offentliga debatten och har också lagt 
fram vikten av att stärka patienternas rätt till fast läkarkontakt samt införande av listningstak. Peter 
Berggren från styrelsen har suttit i expertgruppen till sjukvårdsminister Annika Strandhäll, dock inte på 
nominering från SFAM. Hanna Åsberg har suttit i SLS arbetsgrupp för framtida primärvård. 
 
SFAM har haft projektmedel från Socialstyrelsen för förbättrad vård av patienter med kronisk sjukdom. 
2017 var sista året som dessa projektmedel delades ut. Projektmedlen har bl.a. gått till utveckling av 
lokal fortbildning och ett pilotprojekt av progresstest. 
 
Ett nytt råd har bildats, Rådet för hållbar diagnostik och behandling. Läkemedelsterapirådet SFAM.L har 
avvecklats. 
 
Nya riktlinjer för fortbildning har antagits. SFAM har medverkat i ett utbildningsprogram i fortbildning på 
den grekiska ön Skopelos, arrangerat och lett av Ulf Måwe. 
 
SFAM har legat i rättslig tvist med den tidigare IT-firman. Tvisten har lösts genom förlikning. Arbetet 
med en ny hemsida baserad på en enklare teknisk plattform har påbörjats. Karin Lindhagen är t f 
webmaster. 
 
Råden har involverats i flera av de 35 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 2017 haft oregelbundet intervall.  
 
Styrelsen beslutade höja ersättningsbeloppet till lokalföreningarna till 150 kr per medlem och år. Vid 
fullmäktige beslutades att nytt medlemskap i SFAM för ST-läkare skall vara kostnadsfritt första året.  
 
Till Årets lejon utnämndes Charlotte Hedberg och Jonas Sjögreen. 
 
Till WONCA Europe Advisory board har SFAM förordat Fernando Petrazzuoli och Val Vass. Fernando 
Petrazzuoli har också förordats till WONCA Communications Advisory Board. 
 
Sedan 2015 finns ett nationellt Programråd för Primärvård med representanter från alla 
sjukvårdsregioner, för att stödja kunskapsutvecklingen inom primärvård nationellt samt fungera som 
kontaktyta vad gäller de nationella satsningarna på PrimärvårdsKvalitet och Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd. SFAM är med i den tvärprofessionella referensgruppen med representanter från 
primärvårdens största professionsföreningar. Ulrika Elmroth representerar SFAM i programrådets 
referensgrupp. 
 
Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) är ett officiellt samarbete mellan 
Distriktsläkarföreningen (DLF), Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och representanter från alla 
allmänmedicinska institutionerna i Sverige. Syftet med SAFU är att gemensamt driva ett arbete för att 
synliggöra, utveckla och förstärka den allmänmedicinska forskningen som en del av en nationell reform 
för primärvården i Sverige.  
 
Almedalen  
Ordförande, vice ordförande, facklig sekreterare och ytterligare styrelseledamöter närvarade under 
Almedalsveckan och deltog i flera seminarier. Styrelsen anordnade ett eget seminarium i 
Läkartidningens tält, med titeln ”Hur satsar vi för en stärkt primärvård? Raka svar om kompetens, 
kvalitet och patientsäkerhet” samt ett seminarium tillsammans med DLF. 

 
SFAM i sociala medier 
SFAMs Facebooksida har drygt 1000 ”gillare”, ca 200 fler jämfört med föregående år. 
 
Ordförande och vice ordförande har använt sig av SFAMs Facebookkonto och Twitterkonto för att lägga 
ut inlägg om aktiviteter som pågår i föreningen. 
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Idéseminarier och årsmöte 
Kongressen hölls 2017 i Karlstad. I anslutning till detta hölls även ett lokalordförandemöte. 
 
Ett lokalordförandemöte planerades även till december 2017, men ställdes in p.g.a. få antal anmälda 
deltagare. Under samma vecka hölls en konferens om Kliniskt kunskapsstöd i Malmö, ett arrangemang 
som skedde i samarbete med bl.a. Region Skåne. Uppslutningen till konferensen blev mycket god och 
utvärderingarna från deltagarna var överlag positiva.  
 

2 Projekt Förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar 

 
Under 2017 har SFAM haft statliga projektmedel och med hjälp av olika projektgrupper drivit ett antal 
delprojekt för att stärka fortbildningen för allmänläkare för att ge bättre vård för patienter med kroniska 
sjukdomar. 
Delprojekten har varit: 
- Fokusveckor i primärvården Gotland, metod för kunskapsbaserad och patientcentrerad vård 
- Start av konsultationsnätverk 
- MSF för läkare, en metod att främja lärande och förbättra kompetens hos läkare 
- Progresstest fas II, utveckling av metod för utvärdering av ST-läkares kompetens 
- Utveckling av fortbildningssida, utbildningskatalog och webbportal för fortbildningsaktiviteter 
- Podcast, inspelning och spridning av fortbildningsaktiviteter till allmänläkare 
- Fyra regionala workshops för Nationellt Kunskapsstöd 
- Utveckling av lokal fortbildning 
 
SFAM tillsammans med Distriktssköterskeföreningen, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna 
och Sveriges arbetsterapeuter: 
- Kunskapsbasera primärvårdens omhändertagande av patienter med kronisk sjukdom genom 
utveckling av Primärvårdskvalitet och stöd i det lokala arbetet med Nationella Kunskapsstöd. 
 
 

3 Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm  
 
Flera remisser och förfrågan om nomineringar till externa grupperingarna har skickats ut till 
lokalföreningar, råd och nätverk. 
 
Lokala SFAM   
Det finns 26 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, Hans Thulesius, Malmö/Växjö. 
Rådet har sammanträtt 6 gånger:  
1 februari 2017, telefonmöte / Linköping tillsammans med SFAM kongressledning 2018. 
21 februari 2017, telefonmöte 
26 april på SFAM kongress, Karlstad. 
18 maj telefonmöte / Linköping tillsammans med SFAM kongressledning 2018. 
21 september, telefonmöte, Linköping tillsammans med SFAM kongressledning 2018. 
14 december, på Quality Hotel, Malmö   
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Därutöver har vi haft mailväxlingar. 
 
Forskningsrådet arbetar med att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen och är styrelsens organ för 
att hitta forskarerfarna kollegor till nationella expertgrupper. 
Anna har varit medlem i SFAM styrelse som vetenskaplig sekreterare. Cecilia har varit bitr. svensk 
redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) och allmänmedicinsk expert i 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Hans har varit svensk 
redaktör för SJPHC och SFAMs representant i EGPRN (European General Practice Research Network) i 
Riga och Dublin. EGPRN-konferens 7-9 maj planeras till Göteborg med SFAM som medarrangör! Per har 
deltagit som expert i Socialstyrelsen arbete med försäkringsmedicinskt beslutsstöd för 
graviditetsrelaterade besvär och som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen i arbete om 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar för olika diagnoser. Susanna har skrivit rapport om 
evidensbaserad medicin och kliniskt kunskapsstöd för den första nationella konferensen om kliniskt 
kunskapsstöd för primärvården, arrangerat av Region Skåne/SFAM, samt hållit föredrag om e-hälsa och 
primärvård på SFAMs skånska allmänläkardag. Staffan har varit ordförande i vetenskaplig programgrupp 
för SFAM kongress 2018. Stefan har ingått i projektledningen i arbetet med uppdateringen av 
Socialstyrelsens nationella diabetesriktlinjer. I arbetsgrupp vid framtagande av Läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer för typ 2 diabetes och varit expertstöd åt TLV vid arbetet med teknisk 
utrustning för kontinuerlig glukosmätning vid typ 1- och typ 2 -diabetes. 
Vi har utsett årets allmänmedicinska avhandling 2016 “Yoga as a treatment for hypertension in primary 
health care. A quantitative and qualitative analysis conducted in Sweden” av Moa Wolff, Malmö: “Moa 
Wolff gjorde först en mindre öppen jämförande studie som visade sänkt blodtryck för en av två 
interventionsgrupper. Därefter en större randomiserad kontrollerad studie som inte visade lägre 
blodtryck av yogabehandling. Hon undersökte alltså noga, för den vanligaste primärvårdsdiagnosen, en 
populär alternativ behandlingsmetod där det saknas evidensbaserad vetenskap. Dessutom visade hon i 
en tredje intervjustudie genom kvalitativa data hur metoden upplevdes av patienterna. Avhandlingen är 
originell, stringent, patientnära och med hög relevans för allmänmedicin.” 
Vi har även utsett årets allmänmedicinska avhandling 2017. ”Diagnosing colorectal cancer 
in primary care. The value of symptoms, faecal immunochemical tests, faecal calprotectin and anaemia.” 
Av Cecilia Högberg, Östersund/Umeå. Motivering kommer i Norrköping. 

 
Utbildningsrådet 
Medlemmar: Charlotte Hedberg (CH), sammankallande, Eva de Fine Licht (EFL), Helena Schildt Tossman 
(HST), Helene Bodegard (HB) 
Utbildningsrådets målsättning är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt 
verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens under grundutbildning och 
vidareutbildning (AT) (ST), med utvecklande av allmänmedicinsk handledarkompetens.  
HST och EDL har ansvaret för den fortlöpande kontakten med studierektorsnätverket och vår kontakt 
med SoS är HST.  
EDL och HST bidrog på det nationella studierektorsmötet i Eksjö med en dragning av SFAMs 
rekommendationer till SoSFS 2015:8 
Under året har vi arbetat vid ett fåtal fysiska möten och ett antal telefonmöten mestadels med olika 
remisser. 

- Vi har deltagit i svar angående utformandet av ”Smärthandboken” 
- Vi har skrivit förslag på remissvar till styrelsen ang. Jens Scholins förslag till Bastjänstgöring 
- Remissvar ”God och nära vård” 
- Remissvar ”Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)” 
- Upprepade kontakter med SoS angående deras skrivelse om Kursämnen  

 
Fortbildningsrådet  
Fortbildningsrådet har under 2017 bestått av Andreas Thörneby (ordf t o m feb), 
Anders Lundqvist (ordf fr o m mars), Anna Beck, Eva Pulverer Marat, Gösta Eliasson, Jonas Westergren, 
Maria Wolf och Susanna Althini (fr o m oktober). 
Rådet har haft fyra telefonsammanträden, ett lunchmöte på Svensk Allmänmedicinsk Kongress i 
Karlstad, och ett heldagsmöte på Svenska Läkaresällskapet. Riktlinjer för fortbildning har diskuterats 
flitigt i rådet vid flera möten. Rådet medverkade aktivt vid ett seminarium om nationell 
fortbildningspolicy tillsammans med den engelska professorn i medicinsk pedagogik Janet Grant, samt i 
en workshop om FQ-grupper på Svensk Allmänmedicinsk Kongress. Några i rådet deltog vid två möten 
med fortbildningssamordnarnätverket, vid senaste tillfället en hel dag med inbjudna gäster från DLF, 
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Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet. Ett förslag till hemsida för detta nätverk har diskuterats i 
avvaktan på att arbetet med www.sfam.se blir klart. Anders och Gösta deltog i workshop Allmänmedicin 
på Skopelos där bland annat uttrycket jobbaserat lärande fick genomslag. Rådets medlemmar författade 
flera artiklar till Allmänmedicin nr 4 med temat fortbildning. Fyra nya studiebrev/SWAMPAR 
distribuerades via rådet till ett antal FQ-grupper för utvärdering. Remissvar på ”God och nära vård” samt 
”Kunskapsbaserad och jämlik vård” har skickats till styrelsen. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet (SFAM Q)  
Medlemmar: Rita Fernholm, Lennart Holmquist, Stina Gäre Arvidsson, Eva Arvidsson, Nimisha 
Chanduka, Robert Sarkadi Kristiansson och Christer Rosenberg. Ulrika Elmroth (styrelserepresentant). 
Ordförandeskapet: Rita Fernholm, vice ordförande och webbansvarig är Stina Gäre Arvidsson.  
Ulrika Elmroth är adjungerad ledamot i rådet i egenskap av styrelsens representant. 
Nationella kvalitetsdagen för primärvård: Dagen genomfördes 5 oktober på Läkarsällskapet för 14e året i 
rad. Antal deltagare var 90. Årets tema var ” Säker primärvård med hög kvalitet – utmaningar och 
lösningar”. Programmet innehöll många intressanta och inspirerande föreläsningar. Nio stycken projekt 
presenterades och två av projekten fick dela på utmärkelsen ”Bästa kvalitetsprojekt 2017”. Det ena var 
”Man kanske inte behöver ha alla medicinerna?” Äldres erfarenheter av läkemedelsgenomgångar och 
läkemedelshantering – en intervjustudie med Madelene Ljungars från Jönköping. Det andra var ” 
Standardiserat utbildningsprogram för läkare från utomnordiskt land” av Gudrun Greim från Borås. 
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 men 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 Dublin i mars 2017. Eva var också med på 
arbetsmötet i Zagreb 16-18 dec. Ett arbetsmöte då Eva bl. a arbetade med "Measuring Quality in 
Primary Health Care – EQuiP Position Paper" (http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/3-
indicators) men också med Structured Small Group Work in Primary Care 
http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/7-structured-small-group-work-primary-care och e-
health http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/1-ehealth  
SFAM Q har även varit med och formulerat svar på remisser, bl.a. gällande HSANs arbete enligt 
Patientsäkerhetslagen.  
 
Kompetensvärderingsrådet 
Medlemmar: Ulf Måwe (ordf), Anders Fredén, Bibbi Breitholtz, Cecilia Ryding, Elisabeth Månsson Rydén, 
Erland Svenson, Gunilla Byström, Gunilla Stenninger, Gunilla Östgaard, Gunnar Axelsson, Inge Carlsson, 
Jonas Sjögreen, Karin Lindhagen, Kirsten Nilsson, Meta Wiborgh och Robert Svartholm. 
 
Mitt-i-ST: Antal anmälningar till Mitt-i-ST steg till 207 anmälningar under 2017, varav endast tio kom 
senare än 18 månader före beräknat avslutad ST. Kirsten Nilsson är samordnare, Katarina Boltenstern 
administratör. Deras nya system att hantera anmälningarna har minskat väntetiden för de flesta 
anmälda.  
 
Specialistexamen: 35 examinander diplomerades i samband med SFAMs kongress i Karlstad. Det blev 
lyckat för deltagarna, men andelen examinander som avstod var större än vanligt. 32 examinander är 
anmälda till examen 2016-2017, och fem kvarstår från förra året. Karin Lindhagen är samordnare. 
 
ASK: Se årsberättelse för ASK-nätverket. 
 
Kompetensvärderare och kurser: Det finns cirka 90 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 15 
deltagare. Dessutom gavs en kurs i Skåne i oktober med 7 deltagare.  
 
Kvalitetsutveckling: Rådet har haft möten i januari på Stjärnholm och i oktober på Läkaresällskapet, och 
dessemellan haft kontakt via e-post. Carl Edvard Rudebeck deltar i utvecklingsarbetet. Seminarium för 
Mitt-i-ST-värderare hölls i mars och möte för examinatorer i samband med examensavslutningen i april.  
 
Hemsidan: Rådets del av SFAMs hemsida hanteras av Karin Lindhagen. 
Kansli: Rådet har stöd från kansliet i Stockholm av Heléne Swärd och Katarina Boltenstern.  

http://www.sfam.se/
http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/3-indicators
http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/3-indicators
http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/7-structured-small-group-work-primary-care
http://equip.woncaeurope.org/7-working-groups/1-ehealth
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ST-rådet 
ST-rådet Medlemmar: Åsa Niper, Ulrika Elmroth, Susanne Ljungkvist, Jon Roos, Ulrika Nyhammar, Martin 
Sandberg, Emil Péclard, Emma Bro, Kristoffer Mollberg, Cornelia Brusmark, Kristina Halldorf, Edvin 
Hammargren, Joana Gomez och Jenny Öhman.  
ST-rådet medverkade vid ST-dagarna i Åre 13-15 september, men hade inget eget seminarium som 
tidigare år. Vi var 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 ytterligare någon gång per termin. 
Därutöver har Skypemöten hållits 1-3 gånger per termin. 
Ihop med Utbildningsrådet har vi bidragit med synpunkter till Socialstyrelsens arbete med 
dimensionering och utbud av SK-kurser till nya målbeskrivningen för ST i allmänmedicin.  
Under 2017 har ST-rådet tagit initiativ till en ny podcast, SFAMpen, för fortbildning för specialister och 
ST-läkare i allmänmedicin. Under hösten spelades 8 avsnitt in och publicerades. Redan vid årsskiftet 
kunde vi se stort intresse och uppskattning av innehåller och formatet.  
 
Vasco da Gama: 2017 var året där Hippokrates Utbytesprogram återupptogs i Sverige efter en period 
med låg aktivitet. Först med information till alla ST-läkare via studierektorsnätverket, vilket skapade 
mycket intresse. Detta ledde till att just nu har vi ett flertal utgående utbyten planerade i 2018, där 
svenska kollegor åker iväg på två veckors auskultation på en vårdcentral i ett annat land. Under 2017 tog 
vi emot tre utländska ST-läkare från Brasilien, Spanien samt Frankrike. Arbetet med att rekrytera 
vårdcentraler till framtida utbyten fortsätter. 

 
Rådet för sköra äldre i primärvården 
Rådet har haft ett rådsmöte i anslutning till kongressen. Under kongressen hade vi en workshop 
Erfarenheter av att utveckla vården av sköra äldre. Innehållet på hemsidan har inte ändrats. 
Utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomfördes under året i provinsialläkarfondens regi. 
Medlemmar från rådet har dessutom deltagit i en arbetsgrupp Sköra äldre under Nationella programråd 
för primärvård på SKL. Rådet har även varit representerad i möten mellan SFAM och olika 
specialistföreningar (SGF, SIM, SFPM, SWESEM) med syfte att få igång samverkan kring sköra äldre.  

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 Jönköpings län, Solveig Wanland, Skövde och 
Anders Wimo, Nordanstig Hälsingland. Ytterligare två läkare har Eva Oscarsson, Sundsvall och EvaPia 
Darsbo, Östersund har tillkommit under året. Ytterligare några allmänläkare är adjungerade till rådet 
och deltar i våra e-postkontakter.  

 
Rådet för levnadsvanor  
Rådet har under 2017 bestått av följande medlemmar: Lars Jerdén, Malin Skogström, Åsa Thurfjell, 
Maria Waller, Sven Wåhlin och Åsa Wetterqvist (ordförande). 
Vilande medlemmar: 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. 
 
SFAMs representanter i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention har under året varit Lars 
Jerdén (kommitténs ordförande) och Åsa Wetterqvist (delegat för SFAM). 
 
En viktig hävstång som tillkommit i arbetet sedan 2015 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 tagit fram ett kursförslag kring vad en sådan kurs bör innehålla för att täcka det 
kliniska behovet. Förslaget har fått fortsatt spridning under 2017 och medlemmar i rådet har varit 
verksamma med att utforma sådana lokala och regionala kurser. 
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SFAM har i samverkan med rådets ordförande genomfört en nationell SK-kurs i folkhälsa och 
levnadsvanearbete i mars 2017, med medel från SoS. 
 
I samverkan med SFAM.Q höll rådet ett symposium ” Nya riktlinjer prevention kardiovaskulär sjukdom – 
what’s in it for us?” vid Svensk allmänmedicinsk kongress i april 2017.  
 
Rådet har bidragit till remissvar inom området levnadsvanor och jämlik hälsa.  
 
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. Medlemmar i 
rådet har även medverkat i debattartiklar och vetenskapliga artiklar syftande till att lyfta 
levnadsvanefrågan i läkarutbildningarna och i samhället generellt.           

 
Rådet för hållbar diagnostik och behandling 
Rådet har bestått av följande medlemmar: Minna Johansson (ordförande), Hálfdán Pétursson, Josabeth 
Hultberg, Jonas Sjögreen, Malin André, Staffan Svensson, Jan Håkansson och Ulrika Elmroth. Rådet är 
nystartat och har haft två möten i Göteborg under hösten. Vi har framförallt fokuserat på att starta upp 
och planera för möjliga aktiviteter i framtiden. Vi håller på att översätta ett policydokument om 
överdiagnostik som antagits av NFGP till svenska. Vi har också utvecklat en ”checklista” tänkt som stöd 
för allmänläkare som sitter i framtagande av kunskapsstöd. 
 
 

Nätverk: 
 
Nätverket för fortbildningssamordnare 
Nätverket är geografiskt väl representerat och består av ett 30-tal personer som innehar lokala uppdrag 
som fortbildningssamordnare inom området allmänmedicin. Möten administreras av SFAMs 
fortbildningsråd och värdskapet går runt bland deltagarna. Nätverket har under året haft två 
heldagsmöten, ett i samband med SFAMs Kongress i Karlstad 28 april och ett i Stockholm 20 oktober. 
Vid dessa möten har deltagarna möjlighet att utbyta tips och idéer om hur man kan lägga upp lokal 
fortbildning. Vid ett av mötena under 2017 har representanter från Läkarförbundet, Svenska 
Läkaresällskapet och Distriktsläkarföreningen varit inbjudna. Under året har en nationell 
uppdragsbeskrivning för fortbildningssamordnare tagits fram och är tillgänglig på SFAMs hemsida. 
 
SPUR-inspektioner – samordning 
På uppdrag av Läkarförbundet administrerar Lipus AB landets SPUR-inspektioner, dvs. kollegiala 
granskningar av ST-utbildningens kvalitet inom samtliga specialiteter. Under 2017 har cirka 100 
vårdcentralsinspektioner av kvaliteten på ST-utbildningen för blivande allmänläkare genomförts. Många 
landsting och regioner upphandlar numera SPUR-inspektion för samtliga enheter som bedriver ST-
utbildning ST-läkare. Av specialitetsföreningarna utsedda samordnare har till uppgift att fördela, 
rekrytera och utbilda tillräckligt antal SPUR-inspektörer och flera nya SPUR-inspektörer har under året 
tillkommit. SFAMs SPUR-samordnare har under 2017 varit Gösta Eliasson, som också representerar 
allmänmedicin i SPUREX, en rådgivande expertgrupp som står till Lipus förfogande 
 
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 Läkarförbundet konferens under 
oktober, efter en levande postersession på kongressen, där vi deltog i diskussionen om SFAMs 
fortbildningspolicy. 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. Den planerade kursen med Provinsialläkarstiftelsen blev tyvärr inställd. Nätverket 
arbetar nära kompetensvärderingsrådet, och en del av verksamheten finansieras den vägen. Kontakta 
Robert Svartholm: polarull.svartholm@telia.com. 

SFAMs nätverk för infektioner  
SFAMs nätverk för infektioner samlar sen några år intresserade till en dag årligen där forsknings- och 
utvecklingsprojekt presenteras och diskuteras. Nätverket heter Swe-GRIN, vilket är den svenska 

mailto:polarull.svartholm@telia.com


 - 8 - 

motsvarigheten till det europeiska GRIN (General Practice Research on Infections). Under 2017 samlades 
ett knappt 20-tal intresserade och tog del av varandras arbeten. Mötet bidrar till att vidmakthålla ett 
nätverk mellan allmänläkare spridda över landet. Det blir ett stöd till att hålla hög allmänmedicinsk 
kompetens som efterfrågas i många sammanhang som annars skulle dominerats av sjukhusläkare. 

Nätverk för Balint-intresserade 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.  
I maj 2017 var det Balintmöte på Södersjukhuset, Stockholm. Mötet innehöll diskussioner om forskning 
och ledarskap samt Balint-pass med falldragningar och diskussioner.  
Under året har det varit vårmöte för International Balint Federation i Belgrad och en mycket uppskattad 
Balintkongress i Oxford. 
Texten på SFAMs hemsida har uppdaterats och Balint finns nu i SFAMs kurskatalog med angivna CDU 
poäng. 
SFMP har översikt över aktuella Balint-gruppledare och vi kan hänvisa Balint-intresserade till dem för att 
få kännedom om vilka pågående grupper som finns. 
 
Studierektorskollegiet 
Kontaktperson: Pontus Stange. 
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 i Eksjö arrangerat av 
studierektorskollegorna i region Jönköping.  
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 till viss del återspeglat det glädjande faktum att antalet nya ST-
läkare i allmänmed fortsätter att stiga i hela landet. Därigenom har det också blivit allt svårare att få 
plats på de randningar som ändå krävs. Ett problem som diskuterats mycket. Nätverket har också 
utnyttjats för ett växande utbyte av kursplatser för ST-läkare. Nästa tvådagars studierektorsmöte 
planeras i Västerbotten. 
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. 
 
Nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare (NAAKA) 
Kontaktpersoner: Karin Lisspers (ordf), karin.lisspers@ltdalarna.se, 070-3524721,                                                                                   
Hanna Sandelowsky (sekr), hannasandelowsky@gmail.com, 073-8902565. 
 
Nätverket har under verksamhetsåret deltagit i läkemedelsverkets arbete med nya behandlingsriktlinjer 
för astma och KOL genom att en medlem varit medförfattare i Läkemedelsboken avsnittet astma och 
KOL. I SKLs nationella programråd för astma/KOL är en av medlemmarna ordförande, ytterligare två är 
medlemmar i programrådet och flera deltar i olika expertgrupper. Nätverkets medlemmar har deltagit 
vid framtagande av nya kriterier för astma/KOL-mottagningar som i januari 2018 publicerades i 
Läkartidningen.  
 
Nätverket har varit representerat i representerade i SFFA´s (Svenska föreningen för allergologi) styrelse, 
i IPCRG´s (International Primary Care Respiratory Group) Research committée samt i styrelsen för ELF 
(European Lung Foundation). 

mailto:karin.lisspers@ltdalarna.se
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Medlemmar i nätverket deltog i IPCRG-mötet i Ljubljana i maj med vetenskapliga presentationer. 
Presentationer av medlemmar i NAAKA gjordes även på ERS-kongressen i Milano i september. 
 
Flertalet vetenskapliga artiklar har under året publicerats av nätverksmedlemmar. En av medlemmarna 
utsågs till docent i allmänmedicin vid Uppsala universitet under året.  
 
Ett möte med NPCRG (Nordic Primary Care Respiratory Group) hölls i Norge för att diskutera 
gemensamma studier och fortsatt vetenskapligt samarbete.  
 
Ett samarbete med SLMF (Svensk Lungmedicinsk Förening) har initierats och NAAKA deltog i planering 
och genomförande tillsammans med det norska allmänmedicinska nätverket Lungeforum i nordiskt 
Lungmedicinskt möte i Visby i maj. 
 
Arbetet med ”Spirometrikörkortet” har fortsatt och regionala utbildningar har genomförts. Medlemmar 
har drivit utvecklingen för certifiering av astma/KOL-mottagningar på flera håll i Sverige. Utbildningar för 
allmänläkare och ST-läkare inom ämnesområdet har tagits fram och genomförts av medlemmar. 
Nätverket höll en mycket uppskattad utbildning om KOL- riktlinjerna i Stockholm i november.  
 
Svensk förening för Glesbygdsmedicin   
Vi har fortsatt arbeta aktivt ut mot omvärlden och i maj arrangerades en mycket givande konferens i 
Härnösand med god uppslutning.  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten. Alla styrelsemöten, förutom det 
konstituerande mötet direkt efter årsmötet maj 2017 har varit telefonmöten. Protokollen finns 
publicerade på föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info  

 
Styrelsens sammansättning har varit;  
Ordförande: Sofia Åhman, Arvidsjaur. Vetenskaplig sekreterare: Mante Hedman, Storuman. Kassör: 
Lennart Månsson, Ljusdal. Sekreterare: Lisa Månsson Rydén.  
Övriga ledamöter: Carola Alm- Niemi, Övertorneå-Kalix, Lars Agréus, Öregrund. Anna Falk, Ånge. 
Suppleanter: Anders Ehnberg, Strömsund, Heidi Lecoq, Sundsvall. Adjungerade till styrelsen som 
suppleanter: Christer Wiklund, Lövånger, Mari Huhtanen, Jouksengi. Revisorer: Catharina Persson 
Ingvarsson, Slussfors, Veronica Olmenius, Nordingrå, Revisorsuppleant: Per Lundström, Stockholm. 
Valberedning: Catharina Persson Ingvarsson (3 år), Tanya Ni (2 år), Martin Annsberg (1 år) samman-
kallande. 

 
Föreningen har en stabil ekonomi. Antal medlemmar i föreningen har ökat markant under 2017 och 
passerade för första gången på många år 70 strecket. 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 Härnösand deltog ett 60 tal deltagare. Temat var Glesbygdsmedicin - dagens verklighet 
och morgondagens dröm. SFAMs ordförande Hanna Åsberg inledde under temat SFAM och livet på 
landet. Stefan Lindgren följde upp med att prata om Generalisten i en fungerande vårdkedja. 
Gästföreläsare GP Dough Eby föreläste under temat ” Patient centered effective care- how to do it!”. 
Helen Brandstorp från Norge pratade kring ”Ett sätt att ta i det man inte vågar och inte helt får, till 
patientsäkerhet och kvalité i allmänmedicin genom lokal teamträning”. Ett flertal vetenskapliga arbeten 
och forskningsprojekt redovisades – bl.a. kring: Samer och vård i livets slut – en resa i tid och rum.  
Divertikulitbehandling – geografisk variation, Stomivård i glesbygd, Från symtom till diagnos, en resa i 
kolorektalcancerns diagnostiska intervall. Föreläsning och workshop kring Svåra infektioner fick avsluta 
en fantastisk konferens. 
 
Nr 1 2017 Tidningen AllmänMedicin hade temanummer Glesbygdsmedicin och många aktiva i 
föreningen skrev artiklarna i detta nummer.  Kan läsas på SFAMs hemsida under tidskrift. Här är även en 
direktlänk:http://res.cloudinary.com/sfam/image/upload/v1489498440/tidskriften/vabbyuxiuewqfdcyfk
ir.pdf 
 

http://www.glesbygdsmedicin.info/
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Genom Glesbygdsmedicinsk centrum (GMC) i Storuman har vi deltagit i den årliga kursen i Akutmedicin i 
glesbygd i Hemmavan. 2017 års stipendium till Rural Wonca i Cairns 26 – 29 april, gick till Sofia Åhman.  
 
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. Christer Wiklund har gått igenom och uppdaterat samtliga listor kring de 
hälsocentraler som tar emot sidotjänstgöring i glesbygd.  
 
Vi har startat en Facebookgrupp under 2017 och planerar att försöka ordna ”internetcafé” framöver.  
Vi hade ingen representant på Svenska Läkarsällskapets årsmöte 
Anna Falk deltog på distans i en konferens i Bergen och berättade om Glesbygds ST.  
Sofia Åhman har skrivit en artikel om Arvidsjaurs hälsocentral i EURIPAS temanummer.  
Sofia Åhman deltog på EURIPAS möte på Kreta, Woncas möte i Prag  
Lars Agréus är representant i arbetsgruppen Nationella riktlinjer för traumalarm.  
Ingen från styrelsen deltog på ST-dagarna i Åre men vi hade våra roll-ups uppsatta där.  
Internationellt så har Lars Agréus och Sofia Åhman representerat föreningen i EURIPA. Sofia Åhman blev 
invald i styrelsen för EURIPA Executive Committee under mötet på Kreta.   
Anna Falk blev i höstas vald till representant för International Advisory Board (IAB). 
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 2500 exemplar; drygt 2000 till medlemmar och ca 150 till prenumeranter. 
Under 2016 har fortsatt satsning gjorts på ST-läkarna: 1-2016, med tema glesbygdsmedicin, fanns i 
påsen vid ST-dagarna i Åre. 
Vissa artiklar i indexeras i SweMed+, KI:s databas för skandinaviska tidskrifter. Under 2017 har 
AllmänMedicin lagts till i databasen ArtikelSök.  
Chefredaktör var Ingrid Eckerman. Övriga redaktörer var Karin Lindhagen, Gösta Eliasson, Christer 
Petersson, Petra Widerkrantz och David Svaninger. Anders Åkvist har varit med på sändlistan. Katarina 
Liliequist och Annika Andén har varit illustratörer. Katarina, som vid SFAM-kongressen ställde ut sina 
bästa bilder, avtackades i nr 4-2017 för sina femton år som illustratör. 
Ett redaktionsmöte förlades till Läkaresällskapet 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. Glesbygdsmedicin 
  2. Läkemedel 
  3. Vad ska vi äta – och varför?  
  4. Fortbildning 
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 samt enstaka andra artiklar där 
önskemål kommit. Potentialen att publicera sökbara artiklar som en del av en kunskapsbas på 
hemsidan är naturligtvis mycket större.  
En summarisk läsarundersökning har visat att det finns önskemål både om fortsatt papperstidning och 
mot en tidning som är lätt läsbar på nätet. En pdf-fil finns på hemsidan men skulle kunna kompletteras 
med ett medlemsbrev med länk till filen. För närvarande finns inte ekonomiska resurser att utveckla 
en bättre elektronisk tidning.  
 
Scandinavian Journal of Primary Health Care 
Under 2017 bedömdes 206 vetenskapliga manus till SJPHC och 54 artiklar publicerades i 4 nummer 
under året. Mjukvara för manushantering har ändrats under året och därför är siffrorna nedan inte 
jämförbara. 
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Nedan presenteras 2016 års siffror inom parentes. 
Av 206 (108) manus hade 60 (36) avvisats, 48 (27) manus hade accepterats, och 98 (14) var under 
omarbetning.  
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 vart och ett av 
av de 5 nordiska länderna.  
Hans Thulesius hanterade under året 140 (30) manus och Cecilia Björkelund 33 (6). 
Genomsnittlig granskningstid mellan inlämning och beslut var för avvisade manus 72 (45) dagar, för 
manus under granskning 213 (159) dagar och för accepterade manus 214 (275) dagar. 
 
De fyra mest lästa artiklarna (per 22 februari 2018) var:  
1. ”Poor communication on patients’ medication across health care levels leads to potentially harmful 
medication errors” Frydenberg, 2012;  
2. ”Quality of life of patients with diabetes mellitus. An overview of research in primary health care in 
the Nordic countries” Wändell, 2009;  
3. ”The dilemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among primary care 
physicians and nurses” Jallinoja et al 2007;  
4. ”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 22 februari 2018) var:  
1. “The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate 
prescriptions to elderly patients” Rognstad et al 2009. 
2. ”Quality of life of patients with diabetes mellitus. An overview of research in primary health care in 
the Nordic countries” Wändell, 2009;  
3. ”Lesbian women's experiences with health care: A qualitative study” Björkman & Malterud 2009;  
4. “A systematic review of parent and clinician views and perceptions that influence prescribing 
decisions in relation to acute childhood infections in primary care” Lucas et al 2015. 
 

  
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 och Anne Björk 
Svenska Läkaresällskapets Riksstämmodelegation: Anna Nager 
Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation: Gösta Eliasson 
Ledamot i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Leila Tamodden 
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om framtidens primärvård: Hanna Åsberg 

 
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  

• 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. 
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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. Mötet 
Framtidens medicin och hälsa som var planerat att hållas den 14–15 november 2017 kunde inte 
genomföras på grund av för lågt deltagarantal, varför SLS nämnd beslutade att ställa in mötet.  
SLS kommer att ta fortsatt ansvar för att frågorna diskuteras i andra sammanhang och under andra 
former.  
 
 
5  Föreningens representation 
 
Representanter för SFAM: 
Sveriges Läkarförbunds representantskapsmöte för specialitetsföreningar: Hanna Åsberg och Gösta 
Eliasson 
Allmänmedicins ledamot i SPUREX: Gösta Eliasson 
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete: Katarina Hedin och Anna Moberg 
Socialstyrelsens målnivåarbete inom nationella riktlinjer för strokevård: Eva Arvidsson 
Socialstyrelsens målnivåarbete inom nationella riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede: Gunnar 
Carlgren 
Socialstyrelsens granskning av universitetssjukvården: Lars Borgquist 
Nordic Federation of General Practice ApS: Hanna Åsberg 
Nordic Federation of General Practice ApS, kongressrepresentant: Cecilia Björkelund och Bernd Sengpiel 
European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP): Eva Arvidsson 
European Academy of Teachers in General Practice (EURACT): Eva de Fine Licht 
European General Practice Research Network (EGPRN): Hans Thulesius 

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 2017 var 1 981, varav 394 ST-läkare. 
31 december 2016 var medlemsantalet 1 989, varav 431 ST-läkare. 
 
Högst procentuell medlemsökning 2017 noterades hos SFAM Västervik som ökade med 16%, från 18 till 
21 medlemmar. 

 
7 Remisser  

SFAMs remissvar (2017): 
- Kommentarer till Myndigheten för delaktighet (MFD) förslag på hur framtidens 

funktionshinderspolitik kan bli mer effektiv och systematisk (S2016/04598/FST) 
- Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, Ds 2016:41 
- Remiss Förslag till vision och handlingsplan i frågan om läkaren som chef i hälso- och sjukvården  
- Remiss reviderad version av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 
- Remiss Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) 
- Vårdprogram för njurcancer 
- Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler 
- Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte  
- Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet (S2017/01017/FS) 
- För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4 
- Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15 
- Samlad kunskap – stärkt handläggning SOU 2017:25 
- Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning SOU 2017:10 
- Kvalitet i välfärden SOU 2017:38  
- Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård o omsorg om äldre SOU 2017:21 
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- God och nära vård - En gemensam färdplan o målbild SOU 2017:53 
- Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48 
- Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus 

inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn  
- Förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med 

joniserande strålning 
- Läkemedelsverkets föreskrift om begränsningar av förordnande och utlämnande 
- Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29) 
- Målnivåer palliativ vård i livets slutskede 
- Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort mm  
- Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om alkolås och 

Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav 
- Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (Slutbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa) 
- synpunkter på remissversion av standardiserat vårdförlopp för buksarkom 
- synpunkter på remissversion av standardiserat vårdförlopp för neuroendokrina tumörer 

inklusive binjurecancer 
- Förslag till gradering av diabetesretinopati och rapportering av ögondata till NDR 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa SOU 2017:47 
- Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivare 
- Remissen Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel SOU 2017:76 
- Nationellt vårdprogram för Lungcancer 

 

 
 8 ST-dagarna Åre  
 
SFAMs ST-dagar genomfördes i Åre 13-15 september och blev ett mycket lyckat arrangemang med cirka 
360 deltagare. En grupp på tio ST-läkare från Region Jämtland Härjedalen planerade och genomförde 
konferensen som hade ett spännande och givande program så väl medicinskt/vetenskapligt som socialt. 
Tema för konferensen var Hållbarhet och bland namnkunniga föreläsare och seminariehållare kan 
nämnas Åsa Kadowaki, Nina Cavalli-Björkman, Bertil Axelsson och Petter Berggren. 
 
 
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 Jóhann 
Áugúst Sigurðsson från Island/Norge. 
 
SFAM har också ett samarbete med Distriktsläkarföreningen och de nordiska systerföreningarna med 
gemensamma seminarier vartannat år. De nordiska föreningarna har skrivit under ett gemensamt 
policydokument om överdiagnostik och överbehandling. 
 
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 



 - 14 - 

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 två representanter vid WONCA Europe i Prag i juni 2017. Styrelsen närvarade 
med ordförande och kassör vid RCGP:s (Royal College of General Practitioners) mingel på brittiska 
ambassaden. 
 
EURACT 
Eva de Fine Licht har fortsatt som landrepresentant i EURACT för Sverige. Vårens möte hölls i Tel Aviv. 
Mycket tid ägnades åt planeringen av vår andra pedagogiska konferens som kommer att hållas i Leuwen 
21-22/9 2018. Mötet är öppet för alla som sysslar med utbildning eller har ett intresse att göra så och 
behandla olika pedagogiska hjälpmedel inom allmänmedicinsk utbildning på alla nivåer.  
http://euract.woncaeurope.org/news/2nd-euract-medical-education-conference-leuven-2018 
Höstens möte hölls i Barcelona mitt under kravallerna inför den önskade folkomröstningen. ST- gruppen 
arbetar intensivt med att sammanställa allt som skrivits under årens lopp i EURACTs regi vad gäller ST 
utbildning i allmänmedicin i Europa. En önskan är att ST i Allmänmedicin skall kunna jämställas även 
internationellt med ST i övriga specialiteter. Som det nu är gäller kortare utbildningstid och andra EU 
direktiv för STA än övriga specialiteter och WONCA arbetar för att ändra detta. Detta arbete kommer att 
fortsätta under 2018 i Tessaloniki och Antwerpen/Leuwen 
 
EQuiP (European Association for Quality improvement in Family Practice) 
Eva Arvidsson och Rita Fernholm representerar Sverige i EQuiP (European Society for Quality 
and Safety in Family Practice). I början av mars 2017 deltog båda på European Patient Safety Conference 
2017, Dublin, Irland. Eva Arvidsson presenterade "Safe care for patients with chronic diseases - data 
from Electronic Medical Records helps to create safer structures” och Rita “A patient centered, safer and 
more efficient way for prescribing warfarin in primary care”. Presentationerna och annat material från 
konferensen finns på 
http://equip.woncaeurope.org/sites/equip/files/Documents/Dublin%20Patient%20Safety%20ePDF.pdf 
och https://www.icgp.ie/go/courses/2017_conferences/equip_patient_safety_conference. 
  
Eva deltog också på EQuiPs årliga arbetsmöte i Zagreb i mitten av november. Eva leder en sk working 

grop under temat ”Quality Indicators”, (se http://equip.woncaeurope.org/8-working-groups/3-

indicators), och huvudfokus låg på att ta fram ett sk Position Paper på temat ”Measuring Quality in 

Primary Health Care”. Arbetet med detta har därefter framskridit och ambitionen är att dokumentet ska 

antas av WONCA i Kraków i maj 2018.  

På EQuiPs ”Council meeting” i Zagreb valdes Eva in i EQuiPs styrelse. 
 
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 Riga, Lettland och i oktober i Dublin, Irland . 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 2018 planeras hållas i Lille, Frankrike i maj och 
i Sarajevo i oktober. EGPRN planerar ordna konferens i Tammerfors 2019 där Hans är med i 
planeringskommittén. EGPRNs 90:e konferens planeras hållas 7-9 maj i Göteborg! 

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