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Verksamhetsberättelse för SFAM Västmanland 2018 

 

STYRELSEN 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Hanna Trillkott 

Kassör: Kjell Jansson 

Sekreterare: Sara Hård af Segerstad 

Ledamöter: Carolyn Koumal, Jenny Krifors och Farshid Shafizadeh 

Valberedningen har bestått av: 

Margareta Ehnebom, Jonas Sjögren och Marie Sundt 

Revisorer: 

Margareta Ehnebom och Erik Tyrberg 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Den inledande perioden, det vill säga våren 2018, ägnades framför allt på att få ordning på ekonomin, 
som inte varit helt under kontroll under föregående år. Efter att ha organiserat alla papper och gjort 
ett par besök på banken var situationen åter under kontroll, och vi konstaterade att SFAM 
Västmanland har fortsatt stabil och god ekonomi. Därmed kunde styrelsen övergå till att ägna sig till 
mer traditionellt styrelsearbete. 

Under hösten valde SFAM Västmanland att skriva under det s k Primärvårdsuppropet, ett nationellt 
upprop för ökade resurser till primärvården, och utökad tid för fortbildning för specialister i 
allmänmedicin. Tillsammans med Distriktsläkarföreningen Västmanland skrev vi under en 
debattartikel (”Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa”) som publicerades i 
Västmanlands Läns Tidning (VLT) den 6/10 2018. Vi tycker innehållet rimmar väl med SFAMs 
övergripande mål att främja utbildning, fortbildning och utveckling inom allmänmedicin. 

I december organiserade vi en föreläsning på temat ”Utvecklingsstörning och autism hos vuxna”. 
Föredragande var Birger Thorell, och kvällen var mycket uppskattad av de 20 besökarna. Detta ämne 
valdes då vi, och många av våra kollegor, upplever att detta är en patientgrupp som tas mycket 
översiktligt, om alls, under grundutbildningen, och tyvärr inte heller under AT eller ST. 

Det har sammanfattningsvis var ett givande och roligt år, och vi ser att SFAM är en aktiv och levande 
organisation. 

 



VERKSAMHETEN I SIFFROR 

Föreningen hade 55 betalande medlemmar. 

Föreningen genomförde 1 evenemang och skrev 1 debattartikel. 

Föreningen har 281 480 kr i tillgångar. 
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Hanna Trillkott, ordförande   Kjell Jansson, kassör 
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Sara Hård af Segerstad, sekreterare  Jenny Krifors, ledamot 
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Farshid Shafizadeh, ledamot   Carolyn Koumal, ledamot 


