
 

 

SFAM Gävleborg 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

för verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen bestod under året av ordförande, sekreterare, kassör, tre styrelseledamöter. Styrelsen har 
haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret, varav 9 per telefon och ett fysiskt möte (vid årsmötet).  
 
SFAM Gävleborgs årsmöte arrangerades 14 mars 2018 som en fortbildningsdag för ST-läkare samt 
specialister i allmänmedicin, för att så många som möjligt skulle kunna delta i mötet på arbetstid. 
Teman var ”Den multisjuke äldre” där medlemmar fick lyssna på föreläsningar om hudsjukdomar 
hos äldre av hudläkare dr Alexandra Fisch, om demensutredning och BPSD av geriatriker dr Sibylle 
Mayer och sjuksköterska Gunnel Darmell och om läkemedel hos äldre av en apotekare Josefine 
Carlsson. 
På årsmötet valdes en ny sekreterare Katrin Rikk, en ny kassör Maria Starovoitova Olsson och en 
ny suppleant Sofie Näslund till styrelsen. Till valberedningen valdes Anna-Karin Svensson, Lovisa 
Delander och Paul-Matis Türnpuu. 
 
Styrelsen har arbetat fram visiondagarna för alla läkare i Primärvård (PV) med ekonomiskt stöd av 
HVK som kommer att genomföras 20 - 21.mars 2019 på ELITE hotell i Gävle. Målet är att 
kartlägga situationen i PV och framtiden i PV för att tillsammans inventera och utbyta idéer med 
inriktningen på att behålla kvarvarande läkarbemanning och nyrekryteringen där politiker och 
tjänstemän är inbjudna.  
 
Styrelsen har tagit fram priser till Årets handledare, Årets kunskaps ljus, Årets ST uppsats, Årets 
lokala allmänläkarvän som ska delas ut vid årsmöten 2019 för första en. Dessa priser kommer 
därefter delas ut årligen. 
 
Det pågår ett arbete att uppdatera SFAM Gävleborgs hemsida med aktuell information om styrelse, 
valberedningen, verksamhetsarbete. 
 
2017 initierade SFAM Gävleborg FQ-gruppsarbete under regionens ST- läkarnas ST-träffar som 
fortsatt även under året 2018 och nu har växt ut till självständiga FQ-grupper. 
 
Styrelsen har inte svarat på några remisser. 
 
På SFAMs fullmäktigemöte i Norrköping april 2018 deltog tre delegater - Peter Engström, Anna-
Karin Svensson och Hortensia Marques från SFAM Gävleborg. 
 
 
 


