Verksamhetsberättelse SFAM Östergötland 2017-2018
(1 september 2017- 31 augusti 2018)
SFAM Östergötland har under året bedrivit lobbying i frågor som rör innehåll och kvalitet i
primärvårdens verksamheter i Östergötland, med utgångspunkt från ett allmänmedicinskt syn- och
förhållningssätt. Vi har också anordnat årets allmänmedicinska kongress i Norrköping. Under
verksamhetsåret har styrelsen träffats på sammanlagt åtta styrelsemöten, jämt fördelade över året.
Styrelsen har utgjorts av
Helena Glad; ordförande, Josabeth Hultberg; sekreterare, Christina Rosen; kassör, Magnus Falk,
Magnus Nord, Sara Carlsson, Anna Moberg samt Ulrika Taleus; ledamöter.
Antalet medlemmar har under verksamhetsåret varit 103 personer. En ökning med fyra personer
sedan förra året.
Aktiviteter och områden som SFAM Östergötland har varit engagerad/involverad i under det gångna
verksamhetsåret är:
Beredningen för primärvård och annan nära vård- I september 2017 bjöd vi in oss till att delta i ett
möte med Beredningen för primärvård och annan nära vård, där politiker och tjänstemän ingår.
Detta möte syftade främst till att diskutera hur vi kan närma oss beredningens vision kring
framtidens primärvård. Var står vi idag och hur närmar vi oss visionen. Mötet planerades att följas
upp under hösten 2018 men det visade sig då att beredningen hade upplösts i och med den nya
politiska organisationen efter valet.
SFAM-tema – Vi hade först planerat för SFAM tema med ämnet primärvårdskvalitet i december
2017. Dessvärre var de flesta av de inbjudna gästerna redan uppbokade och det blev för kort varsel
att ordna ett nytt ämne. Därför är det nu inbokat samma ämne i december 2018 istället.
Kongress i Norrköping- I april 2018 anordnade SFAM Östergötland årets allmänmedicinska kongress.
Planering och arbete för detta har pågått under två år. Ca 20 distrikts- och ST-läkare i Östergötland
har ingått i en kongress-arbetsgrupp, uppdelade på fyra-fem undergrupper med olika
ansvarsområden. Dessa grupper har träffats regelbundet under sista året och vid något tillfälle också
kombinerat med övernattning i Norrköping. Kongressgeneral var Magnus Nord och totalt var ett 40tal frivilliga kollegor och studenter engagerade under kongressdagarna. Kongressen fortlöpte väl och
besöktes av omkring 400 deltagare.
Till våren planeras en utvärderingsresa till Utrecht, Holland, för de som ingått i arbetsgrupperna.
Regiondirektören- Under våren var några av styrelseledamöterna och träffade regiondirektören
Krister Björkegren samt tf Ditte Lindell- Persson, som uppföljningsmöte efter möten med tidigare
regiondirektörer. Närvarande under detta möte var också representanter från DLF styrelsen i
Östergötland. Samtal och diskussion fördes kring resursfördelning, tillgänglighet samt kontinuitet i
primärvården. Ytterligare möten och uppföljning pågår under hösten 2018.
Manifestation för framtidens primärvård- I maj bjöd SFAM-Västerås ihop med central-SFAM in till
ett möte för att enas kring ett gemensamt remissvar på Anna Nergårdhs utredning. SFAM
Östergötland anmälde två representanter men tyvärr blev mötet inställt på grund av för lågt
deltagande.
Möte med primärvårdcentrumchef- I maj bjöd SFAM-styrelsen in produktionsenhetschef Mara
Kosovic samt utvecklingschef Maria Randjelovic från primärvårdcentrum samt också representanter

för DLF Östergötland till vårt ordinarie styrelsemöte. Detta för att följa upp diskussionen med
Regiondirektören men också för att öka samarbetet oss emellan. Vi ville också belysa vad vi anser
som viktiga områden inom Primärvården. Främst diskuterades ST-tjänster i Östergötland,
produktionsplanering, gränssnittdragning samt sidoutbildning inom Primärvården för andra
specialiteter. Vi fick också allmän information om vad som pågår just nu, bla om projekt integrerad
beteendehälsa.
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