
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin. 
Datum: 2017-05-11, kl 09.30-16.30 
Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12/Vasagatan, Stockholm 
 

Deltagare: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
Maria Wolf (MW), ledamot  
 
 

Meddelat förhinder att delta: 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Peter Berggren (PB), ledamot 
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
 
Adjungerade: 
Heléne Swärd (HS), kansliet 

  
§ 88 Mötets öppnande 
 Dagordningen fastställdes. 
  
§ 89 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
  
§ 90 Hemsidan, inkl fortbildningskatalog 
 Ordförande informerade om senaste kontakterna med IT-företaget.  

Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med hemsidan, administration och 
projektledning för hemsidans utveckling.  

  
§ 91 Planering av Projekt 2017 bättre vård för kroniska sjukdomar 
 SFAM har av Socialstyrelsen beviljats projektmedel för åtta delprojekt under 2017. 

HÅ kontaktar de olika delprojektledarna för avtalsskrivning med SFAM. 
  
§ 92 Ringla på hemsidan 
 UE informerade om ”Ringla” som ingår i 2017 ansökan av projektmedel. Tanken är att 

filmer från t ex kongresser ska länkas till SFAMs hemsida. Styrelsen beslöt använda 
Ringlas sida via subdomän till SFAMs hemsida. 

  
§ 93 Planering av seminarier i Almedalen 
 SFAMs seminarium: ”Hur satsar vi för en stärkt primärvård? Raka svar om kompetens, 

kvalitet och patientsäkerhet”: måndag 3 juli kl 11.00-11.50. 
  
§ 94 Förberedelse och ev. medföljande, möte med Anna Nergårdh den 19 juni 
 HÅ och representant från DLF träffar A Nergårdh. 
  
§ 95 Rapport från Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte den 9 maj 
 HÅ rapporterade från SLS fullmäktigemöte där HÅ och ÅÅ representerade SFAM. 
  
§ 96 Förberedelse inför möte med DLF den 18 maj 

 Diskussion om de punkter som man önskar diskutera vid mötet som representeras av HÅ, 
GE, AN och UE. 

  



§ 97 Socialstyrelsen: Anhållan om förslag till person till prioriteringsgruppen i 
Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.  
SFAM har föreslagit Kerstin Lundh. 

  
§ 98 Läkemedelsverket. Experter till arbetet med uppdatering av 

behandlingsrekommendationer för hud-och mjukdelsinfektioner.  
GE kontaktar föreslagna experter från SFAM innan förslaget lämnas till 
Läkemedelsverket. 

  
§ 99 Komplettering av personer till expertgrupp för ett nytt stramadokument om tecken på 

allvarlig infektion hos vuxna. GE kontaktar föreslagna personer innan SFAMs förslag 
lämnas. 

  
§ 100 Svensk allmänmedicinsk kongress 2019: SFAM Södra Älvsborg planerar kongress.  

Styrelsen beslöt att bifalla SFAM Södra Älvsborgs förslag att genomföra kongressen 2019 
den 8-10 maj.  

  
§ 101 Vetenskapliga kommittén inför Svensk allmänmedicinsk kongress 2019 

Beslöts att forskningsrådet, ordförande HÅ och vetenskaplig sekreterare AN ingår i 
kommittén. 

  
§ 102 Medlemsbroschyr 
 Styrelsen beslutade att en ny informationsbroschyr om SFAM skall tryckas upp. 
  
§ 103 Synpunkter från SFAMs råd om användning av ”Åtagandenivån”, ett stöd framtaget för 

arbetsfördelning mellan slutenvård och primärvård 
Svar har kommit från SFAM.Q och Fortbildningsrådet. AN redigerar ”Lathund för 
åtagandenivå” och återkommer till styrelsen med nytt förslag på dokument. 

  
§ 104 Remisser till SFAM 
A Läkemedelsverket: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Dnr: 

1.1–2016-005861, har besvarats av HÅ. 
B Socialdepartementet: Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet 

(S2017/01017/FS), har besvarats. 
C Sveriges läkarförbund: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) SLF 

Gem 2017/0133. Besvaras senast 170602. GE formulerar förslag på svar. 
  
§ 105 Avtal med Svensk allmänmedicinsk kongress i Östergötland 2018 är klart. 
  
§ 106 Personalfrågor 
 Johanna Johansson har sagt upp sig och hennes sista anställningsdag är 3 augusti. 
 Styrelsen diskuterade kansliets framtida funktioner och arbetsfördelning. 
  
§ 107 Ny medlemsavgift för ST-läkare 
 Vid fullmäktigemötet 170426 beslöts att från 2018 ska ST-läkare ha första årets 

medlemskap i SFAM utan avgift.  
Styrelsen beslöt att under en övergångsperiod ge följande rabatter för ST-läkare: 
Från 170511, nya medlemmar som är ST: Gratis medlemskap resten av 2017, från 2018 
medlemsavgift 500 kr/år som ST-läkare. 
Från 170801, nya medlemmar som är ST: Gratis medlemskap resten av 2017 och 2018, 
från 2019 medlemsavgift 500 kronor per år som ST-läkare. 
Information om nya avgifterna kommer att finnas på hemsidan. Anmälningsformulär och 
nytt informationsblad kommer att skickas till bl a studierektorer i allmänmedicin. 

  
 



 
§ 108 Övriga frågor 
 Nyhetsbrev: Styrelsen planerar 1-2 nyhetsbrev till medlemmar innan semesterperioden. 
  
§ 109 Nästa möte: 
 2017-05-18, inbjudna till DLFs styrelsemöte 

2017-05-23 kl 20, videomöte 
2017-06-08 kl 20, videomöte 
2017-06-21 kl 09.30-16.30, Stockholm (Freys Hotel pga SLS stängt) 
2017-09-07—08, styrelseinternat 

  
§ 110 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson  Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare  Ordförande 
 


