
SFAM Gotland Verksamhetsberättelse  

2021-04-14 – 2022-02-22 

Medlemmar 

Antal medlemmar 31 december 2021 var 27 stycken, varav 3 nya 

medlemmar.  

Styrelse 

Styrelsens sammansättning efter årsmöte 2021-04-14: 

Ordförande  Dávid Ojalvo 

Vice ordförande  Torsten Green-Pettersen 

Sekreterare  Kajsa Estrin   

Kassör  Kirstin Wibmer   

Ledamot  Kristoffer Lindberg   

Ledamot  Hassan Ismail 

Suppleant   Ann-Marie Silén 

Revisor 

Andrea Tyburski 

Valberedning 

Matilda Zetterqvist, sammankallande. Karin Dahlström.  

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsemöten har ägt rum fysiskt vid fem tillfällen och digitalt vid ett 

tillfälle. Engagemanget har varit bra och vi haft pågående dialog kring SFAM 

Gotlands projekt. Styrelsen har en Whats app-grupp vilken förbättrat 

kommunikationen internt och vi har inte använt sidan på Facebook. SFAM 
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Gotland har även skapat en digital mapp på Google Drive där 

styrelseprotokollen och viktiga dokument kan sparas tillsvidare.  

Vi har fokuserat på ST-dagarna, en kongress för ST-läkare som planeras i 

Visby 14-16 september 2022. Styrelsen har prioriterat arbetet med detta 

projekt år 2021. Fem styrelsemedlemmar medverkar samtidigt i 

arrangörsgruppen. Var god och se Lisa Emilsons rapport nedan. Styrelsen 

bjöd arrangörsgruppen på en middag i december som tack för arbetet och i 

motiverande syfte. Vi har även skickat ett brev till hälso- och sjukvårdens 

förvaltningschef Marie Loob för att poängtera vikten av kongressen som en 

rekryteringsmöjlighet. 

SFAM Gotland fortsätter sedvanligt att arrangera distriksläkarforum 

månatligen. Forumet ägde rum digitalt vårtermin 2021 och både digitalt och 

fysiskt hösttermin 2021.  

Vi har utvecklat samarbetet med SFAM centralt och planerar en kväll med 

öns politiker 15 mars 2022. Projektet uppmuntras och kommer att 

finansieras av SFAM centralt.  

Vi har under året funderat över hur vi kan rekrytera nya medlemmar och 

lyckats värva in ett par nya medlemmar.  

SFAM Gotland välkomnade psykolog Katarina Bilman till ett styrelsemöte för 

att informera om ”Innovationssystem Gotland”. Ett projekt som främjar 

forsknings- och innovationsarbete på ön. Därefter träffade Katarina Bilman 

och hennes medarbetare Helena Martinger ST-läkare på ST-dagen i 

september.  
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SFAM Gotland planerade att bjuda in primärvårdschef Gerd Tinglöf Engström 

till styrelsemötet vår 2021, hon han dock avsluta sin tjänst på Gotland innan 

dess. Vi hade dock ett gemensamt möte med den nya primärvårdschefen 

Lena Bäckström som påbörjade sin tjänst december 2021. Lena Bäckström 

ska arbetar för att regionen har en utställarplats på ST-kongressen med 

syfte att rekrytera nya medarbetare.  

Möten där SFAM Gotlands styrelse har varit representerade:  

SFAM Fullmäktigemöte: 

Dávid Ojalvo deltog i mötet digitalt 2021-05-19. Kontakt med SFAM:s 

vetenskapliga sekreterare etablerades för att medverka kring ST-dagar 

2022.  

Socialdemokraternas möte: 

SFAM Gotland var inbjuden på Socialdemokraternas planeringsmöte inför 

valet 2022. Dávid Ojalvo och Susanna Althini (föregående ordförande) 

representerade föreningen. Dávid gjorde en presentation om nuläge- och 

behovsanalys av primärvården.  

Ordförandemöte:  

Dávid Ojalvo och Susanna Althini representerade föreningen. Dávid 

berättade om kommande ST-dagar 2022.  

Mötesprotokoll finns på SFAM Gotlands digitala mapp.  

SFAM Gotland i media: 

En insändare med rubriken ”Primärvårdens läkarbemanning är ännu ett akut 

problem” publicerades av Gotlands tidningar 2021-10-16. Artikeln kan 

dessutom läsas på helagotland.se. 
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Projekt 

ST-dagar 2022 

Året inleddes med att vi tog beslut om att skjuta fram konferensen till 

september 2022. Att planera en konferens mitt i en pandemi var minst sagt 

en utmaning och då vårt önskemål är att kunna samla så många ST-läkare i 

allmänmedicin som möjligt här i Visby, kändes det som rätt beslut att skjuta 

fram konferensen ett år.  

Arbetet pausades under några månader för att sedan återupptas i april. 

Sedan dess har vi fortsatt att kontinuerligt arbeta med att skapa ett varierat 

och inspirerande program, som nu är nästintill helt färdigställt. Vi har 

funderat över det sociala programmet och har bland annat bjudit in Emil 

Jensen att uppträda under middagen.  

På nedre plan på Wisby Strand planerar vi att ha en utställningsyta och har 

således börjat kontakta olika aktörer som vi önskar att ha på plats.  

Kontrakt har skrivits med SFAM centralt, som också har funnits med som 

stöd löpande under arbetets gång.  

Loggan tillsammans med text skriven av Torsten Green Petersen har 

publicerats i tidningen Allmänmedicin.  

SFAM Gotland styrelse bjöd arrangörsgruppen på middag på Strand Hotell 

20/12 för att avtacka för samtliga insatser hittills.  

Distriksläkarforum  

Röntgenronden var inställd hösten 2020 men kunde sedan genomföras 

digitalt från maj månad. Engagemanget till röntgenronden har varit lågt och 
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vi uppmuntrar våra kollegor att skicka in remisser så att den blir en levande 

rond.  

Sammanställning av genomförda distriksläkarforum:  

En kväll med regionens politiker 

År 2022 kommer att präglas av valrörelsen. Med uppmuntran av SFAM 

centralt har vi undersökt intresset bland politiker för att träffa öns fasta 

läkare och föreningsmedlemmar den 15 mars 2022 på Joda Kök & Bar. 

Hälso- och sjukvårds förvaltningschef Marie Loob, ekonomichef Markus 

Swahn och beställarchef Yvonne Skovshoved är bland de inbjudna.  

Datum Tema Föreläsare 

2021-04-14 Dyspepsi Knut Stokkeland 

Sexuellt överförbara sjukdomar, 
nytt lokalprogram 

Ylva Svedberg, Sara 
Wattskog

2021-05-12 Hudtumörer, handläggning på 
primärvården

Ylva Svedberg, Olof 
Öhrström

2021-06-09 Beroendevården på Gotland Erik Wåhlin, Emma 
Hargeby

2021-09-15 Kardiologiska utredningar på 
Fyslab

Jakob Wemer 

2021-10-13 Sjukhuskyrkans verksamhet Anna Ljung

2021-11-10 Barnastma och allergiutredning Bo Klintberg 

2021-12-15 Diabetesstudie på vårdcentralen Amanda Linell

Patientsäkerhet Rita Fernholm

2022-01-19 Fysisk aktivitet som recept Projektgruppen 

2022-02-16 Smärtbehandling Anna Jansson 
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Samtliga ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden har fått förfrågan och sju 

partier har svarat positivt. Vi får ekonomiskt stöd av SFAM centralt för att 

genomföra mötet.  

Vi planerar att göra en presentation och beskriva primärvårdens lägesbild. Vi 

erbjuder alla öns samtliga fasta läkare får höra göra sin röst hörd. Därefter 

ska politiska representanter få göra en kort presentation vardera och 

besvara föranmälda frågor.  

Vi kommer att dokumentera dessa presentationer och skriva ett inlägg till 

tidskriften Allmänmedicin. Denna kväll är dessutom ett bra tillfälle för att 

rekrytera nya medlemmar till SFAM. Reservation att senarelägga mötet 

gäller vid behov. 

Ekonomi 

Redovisas separat.  

Planering 

ST-dagar: arrangörsgruppen intensifierar arbetet.  

DL-forum: vårterminens schema är färdigt. Vi bjuder även in 

distriktssjuksköterskor till ett gemensamt forum maj 2022.  

Politisk kväll 15/3.  
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