
 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
2017-09-19, kl 20.00-20.45 via video 
 
Närvarande: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
 
Frånvarande: 
Maria Wolf 
Åke Åkesson 
Ulrika Elmroth 
Peter Berggren 
 

§ 187 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
  
§ 188 Almedalsveckan 2017. SFAM:s seminarium 3/7 under rubrik ”Hur satsar vi för en stärkt 

primärvård? Raka svar om kompetens, kvalitet och patientsäkerhet” fick god uppslutning. 
Att seminariet låg på måndagen kan ha bidragit. Panelen bestod av tongivande politiker, 
utredaren Anna Nergårdh samt representanter för allmänmedicinska institutionerna och för 
privata vårdgivare. 
 
Almedalsveckan 2018. Beslutades att delta i 2018 års Almedalsvecka. MK har 
preliminärbokat en stuga för 6 personer, belägen cirka 1 mil från Visby. Beslutades att hyran 
för stugan får uppgå till högst 10 000 kr för en vecka. MK bokar och förhandlar pris. 

  
§ 189 Rapport från ST-dagarna i Åre. Mötet hade hög klass och blev uppskattat. Nya medlemmar 

tillkom. SFAM bör i fortsättningen tidigt förbereda närvaro vid ST-dagarna, bl a med monter. 
  
§ 190 Rapport från möte med juridiskt ombud angående stämningsansökan till Stockholms 

tingsrätt från Iteam. HÅ och UE närvarade vid mötet. HÅ rapporterade från mötet och 
beskrev fortsatta tänkbara sätt för SFAM att agera. 

  
§ 191 Rapport progresstest (HÅ). Trettio ST-läkare har testat och de var positiva till testet. Ett 

utökat test planeras till november. Utvärdering görs vid årsskiftet 2017-2018. Det gäller nu 
att rekrytera personer som kan skriva fler frågor. SFAM kommer framgent att behöva ta 
ställning till om progresstestet ska ägas av föreningen, eller av annan intressent. 

  
§ 192 Målnivåarbete inom nationella riktlinjer för strokevård (Socialstyrelsen). Styrelsen 

beslutade att ge Eva Arvidsson uppdraget. Svar skickas till SoS senast 20/9. 
  
§ 193 Läkarförbundets Spec.repskap ligger måndag 6 november. GE deltar i mötet. 
  
§ 194 SFAM har fått inbjudan från DLF om ett gemensamt möte mellan styrelserna den 11 

oktober. Mötet har dock blivit inställt. Styrelsen avvaktar ny inbjudan. 
  
  



  
§ 195 Inbjudan har inkommit till SFAM om nominering av ledamöter till Sveriges läkarförbunds 

Etik- och ansvarsråd (EAR) för mandatperioden 2018-2019. Inbjudan vidarebefordras till råd 
och lokalföreningarna. Heléne Swärd aviseras. Deadline 5 november 2017. 

  
§ 196 Remiss: Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort mm. MK går igenom 
remissen och skriver svar. Deadline 6/10. 

  
§ 197 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare Ordförande 
 

 


