
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
2017-06-08, kl 20-21.30 via video 
 
Närvarande:
Hanna Åsberg (HÅ), ordf  
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Magnus Kåregård (MK), kassör  
 
Förhindrade att delta: 
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
Peter Berggren (PB), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot  
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 

Adjungerad:     
Heléne Swärd (HS), kansliet    
    

§ 123 Mötets öppnande 
 Dagordningen fastställdes. 
  
§ 124 Föregående protokoll  

Protokoll från 170511 och 170523 lades till handlingarna. 
  
§ 125 Beställning av nya roll-ups för SFAM 
 Beslutades att styrelsen tittar på SFAM:s tidigare roll-ups (e-post) och lämnar synpunker 

på ev förändring i texterna och återkommer till Hanna senast 13/6 Roll-ups ska vara 
färdiga för leverans till Almedalsveckan, vecka 27. 

  
§ 126 Nätverk kring Anna Nergårdh 
 Beslutades att nätverket bör ha 6-10 deltagare. Eva Arvidsson, Magnus Kåregård och 

Jörgen Månsson har tackat ja att delta i SFAMs nätverk. HÅ och UE kontaktar ytterligare 
några intresserade för bekräftelse på deras deltagande i nätverket. 

  
§ 127 Grupp mot överdiagnostik 
 HÅ och UE kontaktar några namngivna förslag om att leda arbetsgruppen. 
  
§ 128 Nya kunskapsstyrningsmodellen för svensk sjukvård 
 Diskussion om på vilket sätt man kan lyfta och belysa primärvården och vilka SFAM vill 

rikta sina synpunkter till. Beslutades att SFAM ska göra en skrivelse som UE och MK 
påbörjar och sedan färdigställs genom gemensamt arbete i styrelsen. 

  
§ 129 Framtidens ledare  
 HÅ redogjorde för förfrågan om ”Framtidens ledare” som kommit från Dagens Medicin. 

Flera förslag finns och styrelsen ombads lämna namnförslag med kort presentation till 
HÅ som sedan skickar förslagen vidare till kontakten på Dagens Medicin. 

  
§ 130 Ansökan från Christer Petersson angående ett FQ-projekt  
 GE redogjorde för projektansökan ”Utveckling av en pedagogisk metod för utveckling av 

patientberättelsen”. Styrelsen beviljade ansökan. 
  
§ 131 Eurocard till Katarina Boltenstern, anställd på SFAMs kansli 
 Styrelsen beslutade om ett företagskort med beloppsgräns till Katarina. 



  
§ 132 Ny medlemsfolder 
 Johanna på kansliet ombeds göra de sista uppdateringarna och maila den senaste 

versionen. Tryckfärdigt original bör vara klart senast 12/6. 
  
§ 133 En kortversion av DLF:s och SFAM:s åtgärdspaket  

”Nationell primärvårdsreform” har tagits fram i samverkan mellan föreningarna. Kansliet 
fick uppdraget att skapa en broschyr i A5-format av texten. 

  
§ 134 Anmälningsavgift för AT- och ST-läkare vid Kvalitetsdagen 2017 
 Styrelsen beslutade bevilja det förslag till rabatter som finns.  
  
§ 135 Nästa möte 
 2017-06-21 kl 09.30-16.30, Stockholm (Freys Hotel pga SLS stängt). 

2017-09-07—08, internat. 
  
§ 136 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 

 
 


