
Verksamhetsberättelse för SFAM Sörmland 2020 
 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Stina Schell ordförande  
Gunnar Axelsson kassör  
Övriga ledamöter  
Veronika Pahlberg  
Kalthum Toffic  
Louise Alm   
Linus Johnsson  
Christina Oprisa Lövdal  
Lina Lundegård  
Rolf Bergström  
 
Valberedning : 
Tommy Bromander  
Marek Slomski  
 
 
Verksamhet: 

 
o 200123 Styrelsemiddag  
o 200304 Dialogmöte Hälsoval politiker, ordförande deltar liksom DLF och Marina Tuutma nationell DLF 

ordförande 
o 200304 Årsmöte SFAM/DLF lokalt Sörmland i Malmköping 
o 200513 Årsmöte SFAM nationellt, digitalt, ordförande deltagit 
o 200528 Ordförande deltog i digital workshop kring svenskt ”Choosing Wisely” initiativ  
o 200609 Styrelseavstämning inför Hälsovalsmöte   
o 200615 Hälsovalsmöte 
o 200929 Dialogmöte Hälsoval och politiker med DLF 
o 201022 Tommy Bromander var med och genomförde regionala ST-inspirationsdagar i Nyköping. Temat 

berörde bland annat klokt nyttjande av resurser i vården, med presentation av Tomas Fröding radiolog, 
Martin Serrander, internmedicinare, kardiolog, klinisk fysiolog och ordförande för ett svenskt Choosing 
wisely initiativ, samt Staffan Ahlkvist tidigare DLF ordförande Sörmland, nu verksamhetschef och 
distriktsläkare samt ansvarig för konsultationsnätverket i SFAM. 

o Under eftermiddagen en föreläsning av Magnus Isacsson, ordförande SFAM Sverige 
o SFAM kongressen inställd 2020 pga Covid 
o SFAM:s och DLF:s ordförande har (se ovan) fortsatt att ha återkommande dialogmöten med 

regionledningen och diskuterat policyfrågor, regelboken för PV, kontinuitet och fortbildning- samt haft 
fokus på beslutet om ett begränsat uppdrag i primärvården. Den övergripande målbilden är ganska 
samstämmig och det finns en förståelse för fokus på kontinuitet och begränsat uppdrag. SFAM och DLF 
är tydliga med behovet av fortsatt ekonomisk växling mot primärvården  

o Fortbildningssamordnaraktivitet: Sara Ullskog-Frost och Björn Lundahl- tyvärr inställda 
fortbildningsdagar under Covidåret 2020 

 
Rekrytering: 
 
Antalet medlemmar i lokalföreningen är 73stycken, ungefär som året innan 
  
ST-antalet ligger ganska stabilt runt 85 i regionen. (Hälsoval har ett mål runt 90). Positivt är att fler stannar kvar 
och fortsätter tjänstgöra i länet efter att de blivit specialister jämfört med för 10 år sedan. 
 
 
Stina Schell 
Ordförande SFAM-D 
 


