
 

 

”Allmänläkaren är som vårdens Carolina Klüft;  
nästintill världsbäst i ett flertal grenar och sammantaget helt oslagbar” 

 

 

 

 

 

 

Workshopen kommer att behandla rekrytering och lärandemiljön - vi vill att dagarna ska 
mynna ut i konkreta förslag vilka vi sedan kan kommunicera direkt till politiker och 
tjänstemän.  

PROGRAM 

Vi har delat upp arbetet under denna workshop i två liknande dagar 
för att alla ska kunna delta. 

Onsdag 20 mars kl. 9.00 - 16.30  

Middag och underhållning från kl. 18.00 på onsdagen 
samlar alla deltagare. 
Torsdag 21 mars kl. 8.30 - 16.45 

Möjlighet till övernattning från 20 till 21 mars finns, ingår i workshopen.  

ARBETSMETOD  
Vi kommer att arbeta i grupper med målet att arbeta fram en konkret och inspirerande 
handlingsplan vilken presenteras för politiker, tjänstemän och chefer. Inbjudna föreläsare 
ger oss inspiration i vårt arbete.  Den ena dagen föreläser Peter Berggren, Distriktsläkare och 
verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt Forskningscentrum i Storuman och den andra 
dagen får vi lyssna på Christer Andersson, VD och Verksamhetschef Bergsjön Vårdcentral och 
BVC AB Göteborg. 

Gösta Eliasson från SFAMs centralstyrelse leder oss genom båda dagarna.  

KOSTNAD 

Din arbetstid svarar varje hälsocentral för, resten ingår i Workshopen. 

 

INBJUDAN TILL WORKSHOP 
för alla allmänspecialister och ST-läkare i allmänmedicin inom Region Gävleborgs primärvård 

20 – 21 mars 2019 

BEMANNING | LÄRANDEMILJÖ | UPPDRAGET 



 

 

ANMÄLAN 
Du skickar din anmälan till elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se senast 15/2. Ange 
vilken dag Du ämnar deltaga, huruvida Du kommer på middagen på onsdagskvällen samt 
om Du behöver övernattning.  

ARRANGEMANGET 
Workshopen hålls på Elite Grand Hotell, Gävle och arrangeras av SFAM Gävleborg 
tillsammans med Hälsovalskontoret som står för lokaler, middag, föreläsare och 
övernattning.  

Under middagen kommer vi att för första gången dela ut priser till Årets handledare – 
kunskapens ljus, Årets allmänläkarvän, Årets pedagogiska pris samt Årets ST-uppsats.  

Nominering: Till de tre förstnämnde ser vi gärna att Du nominera personer till ovanstående 
mailadress fram till 28/2.  

Vi hoppas och tror att alla läkare och chefer inom primärvården i Gävleborg, oavsett 
driftform, förstår att denna workshop är viktig och kan föra oss framåt tillsammans! 

VARMT VÄLKOMNA – tillsammans med en gemensam och positiv inställning blir vi starka! 

SFAM 

SFAM Gävleborg i samarbete 
med Hälsovalskontoret Region 

Gävleborg! 


