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Panteha Hatefi
Min målsättning med läkarstudierna var att arbeta med globalmedicin internationellt. Under
studierna och AT skaffade jag erfarenhet från Indien, Ghana och Etiopien. Då jag erhållit
läkarlegitimation hade jag fortsatt inte valt hur jag skulle gå vidare med detta och vilken specialitet
jag skulle välja. Sökte mig därför till Rinkeby VC som jag tänkte var det närmsta jag kunde komma,
tills jag visste hur jag skulle navigera mig vidare. Arbetet öppnade ögonen för allmänmedicin och dess
kärna överensstämde väl med min bild av vad jag ville ägna mig åt, fokus på människan som helhet i
sitt sammanhang utifrån hens förutsättningar. Jag började min ST och engagerade mig i
verksamheten lokalt och snart inom ST-forums ledningsgrupp, bl a som ordförande, ansvarig för
hemsidan och representant på studierektorsmöten regionalt samt randade mig tre månader i
Tanzania.
När jag blev klar med specialistexamen 2010 erbjöds jag tjänsten som biträdande verksamhetschef
och var närmsta året främst ansvarig för införande av nytt journalsystem. Vårdvalet 2008 slog hårt
mot vårdcentralens verksamhet, många erfarna kollegor slutade och 2011 bestämde jag mig också
att sluta. Har sedan dess arbetat på Gröndals VC fram till mars då jag bytte till Ektorps VC. Arbetar
åter på mottagning efter att varit SÄBO läkare och innan dess jobbat med Region Stockholms
upphandling av nytt IT-system, FVM. Har sedan 2014 parallellt med det kliniska arbetet jobbat på
VISS och sedan 2019 NKK, nationellt kliniskt kunskapsstöd. Är även sakkunnig Primärvård, Regionalt
Programområde Medicinsk Diagnostik på Hälso- och sjukvårdsförvaltingen (del i det nationella
systemet för kunskapsstyrning).
Som person är jag vetgirig och nyfiken, älskar utmaningar och att utvecklas samt har ett
lösningsfokuserat förhållningssätt och en stark personlig och professionell integritet. Jag reflekterar
kring och analyserar tillvaron närmast kontinuerligt. Allmänmedicin med sitt personliga och breda
medicinska innehåll, helhetssyn och kontinuitet ligger mig varmt om hjärtat. Mitt motto är att
kunskap kräver klokskap och gott omdöme i sitt praktiska utövande. Jag anser att hälso- och
sjukvårdens budget och ledning ska vara mer professionsstyrt och kunskapsbaserat, vi bör säkerställa
att beslut är förenliga med den etiska plattformen samt sträva mot en mer jämlik vård där
vårdcentralerna är navet.
/Panteha Hatefi

Lisa Sallmén
Distriktsläkare från Sillerud i Värmland. Bor tillsammans med make och fyra barn.
Har Utbildat mig i Göteborg med ett utbytesår till Freiburg och gjort AT-CSK Karlstad,
ST-allmänmedicin på VC Värmlands Nysäter.
Är engagerad i utbildningsfrågor och deltar i SFAMs fortbildningsprojekt, projektledare FQ-Värmland
och studierektor AT-allmänmedicin.
/Lisa Sallmén

Anna Elmerfeldt Wallinder
Jag arbetar som familjeläkare i Sundsvall. Född och uppvuxen i Stockholm där jag också gick
läkarutbildningen. AT gjordes i Sundsvall och här blev jag kvar. Specialist blev jag 2012 och har hunnit
med att pröva både små och stora hälsocentraler och region likväl som privat regi. Nu är jag åter
inom regionen på en större vårdcentral.
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fortsättning från sida 2
Utöver min kliniska vardag så är det ffa utbildningsfrågor jag jobbar med. Är inne på tredje året som
AT-studierektor för primärvård i Sundsvall-Härnösand men kommer efter sommaren att istället börja
som övergripande studierektor för AT-BT i regionen. Utöver SR uppdraget så sitter jag i styrgruppen
för införandet av BT i Västernorrland samt samordnar läkarstudenternas placering på min
vårdcentral. Tycker att det är viktigt att ge yngre kollegor en bra start i yrkeslivet och har därför ffa
fokuserat på studenter och AT läkare senaste året.
Har utöver utbildningsfrågor också jobbat mycket med rekrytering och utifrån det engagemanget
blev jag rekryterad till styrelsen i lokala SFAM-Y i början av min ST. Lokalföreningen är dock vilande i
nuläget.
Sammanfattningsvis så ser jag rekrytering som en viktig pusselbit för att stärka primärvården och för
att nå dit behöver vi få in fler yngre kollegor och behålla våra specialister. Vägen dit är bra
omhändertagande av utbildningsläkare (AT/BT/ST) samt prioritering av fortbildning för alla
specialister så vi har fortsatt bra tillgång till handledare och förebilder. En stärkt primärvård handlar
också om stolthet för vårt yrke och att oftare säga till våra sjukhuskollegor: "komplicerat fall, kräver
en specialist i allmänmedicin för att hantera".
/Anna Elmerfeldt Wallinder
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