
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
2017-05-23, via video 

Deltagare: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
 
Meddelat förhinder att delta: 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Peter Berggren (PB), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot 
 
  

§ 111 Mötets öppnande 
 Dagordningen fastställdes. 
  
§ 112 Åtagandenivåer (AN) 
 Avvaktar då arbetet ej är färdigt. 
  
§ 113 Rapport SAFU 
 Ingen av de deltagande vid dagens styrelsemöte var närvarande vid SAFU-mötet. Ingen 

rapport därför. 
  
§ 114 Rapport från möte med DLF den 18 maj 
 HÅ rapporterar från mötet. 
  
§ 115 Kort folder ”Åtgärdsprogram” 
 Styrelsen får läsa noggrant de närmaste dagarna och återkomma med synpunkter. 
  
§ 116 Information om medlemsregistret 
 Vi flyttar medlemsregistret från Mamut till kansliet före sommaren. 
  
§ 117 Information om betalningsföreläggande från Kronofogden 
 Hanna informerar att SFAM har bestridit betalningsföreläggandet från kronofogden 

angående Iteam. 
  
§ 118 Nätverk om överdiagnostik och ev samverkan med svenska delen av Nordic risk group. 

Folk skrev upp sig på ett blädderblock under kongressen för intresse att delta i ett 
nätverk för överdiagnostik. Denna lista är sparad (Hanna och Ulrika). Lars Englund sitter i 
Nordic risk group. HÅ mailar honom. Diskussion om roll för ett sådant nätverk (eller råd) 
och risk för att det är en utsatt position. 

  
§ 119 Mötet med Anna Nergårdh 19 juni och framöver 

Hur kan vi se till att hon får ett bra nätverk av allmänläkare att bolla med? 
Första mötet 19 juni möte Anna Nergårdh med Hanna Å och Marina T (ordf DLF). HÅ 
stämmer av med Marina T innan möter. Vid mötet föreslås ett allmänmedicinskt nätverk 
för Anna Nergårdh. Förslag deltagare i nätverk är Eva Arvidsson och Peter Berggren - 
Hanna tillfrågar dessa om intresse. 



  
 
 
 

§ 120 Beslut och skrivelse ang den nya kunskapsstyrningsorganisationen, SKL 
 MK och UE samlar in bakgrundsinformation bl a från Sten Tyrberg på programrådet för 

primärvård om den nya organisationen. Tas upp på nästa styrelsemöte. 
  
§ 121 Hemsidan, hur går vi vidare? 
 Diskussion under mötet. Inga beslut. 
  
§ 122 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Anna Nager    Hanna Åsberg 
Vetenskaplig sekr   Ordförande 


