SFAM:s torsdagsmöten
Program våren 2022

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med
Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till
digitala föreläsningar kl. 12.15–12.55, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.

27 januari

		

10 februari

		

Vart är vi på väg? Digital kompetens för allmänläkare
Göran Petersson, professor i hälsoinformatik

Relationskontinuitet mellan allmänläkare och patient
– evidens finns att alla kan bli vinnare!
Sven Engström, specialist i allmänmedicin, med dr

Klicka på
respektive ru
brik
för program
och
anmälan!

Läkares professionella utveckling – gemensamma
		
krafttag för kvalitet och reglering 
		Hans Hjelmqvist, professor i anestesi- och intensivvård, ordförande i
		SLS utbildningsdelegation

24 februari

10 mars

		
		

24 mars

		

7 april		

		

Fast läkare till alla
Åke Åkesson, specialist i allmänmedicin, och SFAM:s tänkargrupp i
samarbete med DLF

Avancerad vardagsmedicin – allmänläkarens expertområde
Linn O Getz, specialist i allmänmedicin, professor

Sociala relationer och hälsa
Margareta Kristenson, professor emerita i Socialmedicin

Patientjournalen – vad är den till för och vad borde den bli?
		
Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI - Nätverk för läkemedels		epidemiologi
21 april

5 maj		
Allmänläkaren i närsjukvården
		
Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, rådet för sköra äldre i
		primärvården
19 maj 		

Allmänläkarens relationskompetens
		
Mats Hogmark, specialist i allmänmedicin, arbetsgruppen Centrum
		för relationskompetens
2 juni		

		

Nätläkares framväxt – behovsstyrd eller efterfrågestyrd?
Peter Bergwall, doktor i rättssociologi

SFAM:S TORSDAGSMÖTEN
SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till
allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15-12.55 bjuder
vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog
kl 13.30-15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med
utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.
PROGRAM OCH ANMÄLAN www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium

