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Antalet betalande medlemmar i lokalföreningen har ökat från 50 till 56 under verksamhetsåret 

 

 

Verksamhet: 

 

Två öppna styrelsemöten 7/6-13 och 29/1-14 

 

Aktiviteter för att påverka utformningen av planerade hälsokontroller har med viss framgång 

skett fortlöpande via engagemang i flera olika forum och nätverk. 

Vid årsmötet beslutades att SFAM-D premierar ST som genomgår och godkänns vid 

specialistexamen med 1000: - ur lokalföreningens kassa. Vi fick sedermera även Hälsoval att 

utlova stipendium att delta i Nordisk Kongress i Allmänmedicin för samma prestation. Vi har 

tyvärr inte fått möjlighet att använda detta under verksamhetsåret. 

 

Rekryteringsfrågor och fortbildningsfrågor har också bevakats fortlöpande via studierektors- 

och fortbildningssamordnarfunktionerna. Även här kan vi se en positiv effekt av vårt arbete i 

form av välbesökta allmänläkardagar med givande program och en fortsatt tillströmning av 

ST-läkare, läkarassistenter från utbildningarna i EU och inrättandet av centralt finansierade 

s.k. KULT-tjänster där vi ser ut att få gehör för en betydande primärvårdsprofil på dessa. 

 

Vid rekryteringsmötet som SFAM-D ordnade hösten 2012 uppkom idéer om att inrätta 

”akademiska vårdcentraler” och forskar-ST tjänster. 

Våren 2013 tillsattes 2 forskar-ST tjänster och arbetet med att inrätta ”akademiska 

vårdcentraler” har fortgått och ser ut att bli verklighet 2014.  

 

Ett annat arbete som ser ut att bära frukt är vårt engagemang för att det ska bildas en separat 

enhet för forskning, utveckling, undervisning och utvärdering inom primärvården under 

Hälsoval då landstinget beslutat att utöka medlen för detta ändamål 2014-2015.  

 

I slutet av verksamhetsåret har även ett visst massmedialt engagemang krävts för att gå i 

svaromål på alltför dåligt underbyggda löften om inrättande av ”lättakuter” och tidbokning via 

1177. 

 

En stor del av arbetet som bedrivits ovan har skett inom ramen för annan aktivitet än explicit 

SFAM-representation (studierektor, fortbildningssamordnare, FoU mm)  
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