
 
 

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin 
Datum: 2017-09-07 – 2017-09-08 
Plats: Hotell Borgholm, Borgholm 

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

 
§ 167 Mötet öppnas 
 Dagordningen fastställs. 
  
§ 168 Föregående protokoll 2017-06-21 lades till handlingarna. 
  
§ 169 Styrelsebeslut fattade via e-post, sedan föregående protokollförda möte i juni: 
 Styrelsen har beviljat medel från statsbidrag för bättre vård vid kroniska sjukdomar 2017 till 

Närhälsan i Borås Södra Älvsborg för perioden aug-dec 2017, summa 395 000 kr. 
  
§ 170 
 

Kompetensvärderingsrådet har äskat pengar till kurs på Skopelos. Styrelsen beslutade bevilja 
max 130 000 kr från rådets överskott, för max 5 personer, enligt specifika kriterier.  
Detta beslut är ett undantag specifikt för Kompetensvärderingsrådet.  

  
§ 171 Remisser 
A SOU 2017:48 Kunskapsbaserad vård.  

Interna svar på remissen har kommit från Fortbildningsrådet och Utbildningsrådet. Styrelsen 
formulerade SFAMs svar på remissen. 

B SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild.  
Interna svar på remissen har kommit från Kompetensvärderingsrådet, Fortbildningsrådet, 
Utbildningsrådet, Nätverket för Glesbygdsmedicin, SFAM Södra Älvsborg, SFAM Halland och 
SFAM Skaraborg. Styrelsen formulerade SFAMs svar på remissen. 

C Svenska Smärtläkarföreningen: Utbildningsbok. Svar senast 2017-08-31. 
D Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa 

läkemedel. Svar 2017-09-28. Förslag: besvaras ej. 
E Socialstyrelsen: Enkät angående våldsbejakande extremism. Svar senast 2017-09-29. 
F Transportstyrelsen: Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort mm. Svar senast 
2017-10-13. 

G SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Besvarad.  



  
H Socialstyrelsen: Målnivåer palliativ vård i livets slutskede. Besvarad. 
  
§ 172 Richard Nordenvall, från företaget Medify, gästade styrelsemötet och presenterade en 

fortbildningsplattform och förfrågan om ev samarbete med SFAM. GE kontaktar ordförande 
i Fortbildningsrådet för information och ber Fortbildningsrådet titta på möjligheterna för 
SFAM med Medifys fortbildningsplattform. 

  
§ 173 Styrelsen diskuterade SFAMs fortbildningskatalog i framtiden och policydokumentet ”SFAMs 

riktlinjer för fortbildning”. GE kontaktar Per Wahlstedt på Sveriges läkarförbund om 
förbundets granskningsmodell ”Fortbildning i dialog” för mer information till diskussionen i 
SFAM. Ekonomin och administrationen är viktiga för det fortsatta arbetet med en 
fortbildningskatalog. 

  
§ 174 SWAMP:arna 
 SWAMP:arna – åtminstone SBU:s studiebrev – behöver publiceras i PDF-format i väntan på 

att mer arbete med hemsidan görs. Maria Wolf uppdrogs att se över detta. 
  
§ 175 Hemsidan 
 Styrelsen beslöt att skicka en inbjudan till SFAMs lokalföreningar att tipsa om lämplig läkare 

som kan ha uppdraget som webmaster. HÅ gör utkast till brev till lokalföreningarna.  
 

§ 176 Fullmakt till jurist  
Styrelsen beslöt att ge fullmakt till SFAMs jurist att företräda SFAM i konflikten med det 
tidigare it-företaget. 

  
§ 177 Styrelsen diskuterade delbetänkandet ”SOU 2017:53 God och nära vård” och möjligheter 

och planering för opinionsbildning fram till sommaren 2018. 
  
§ 178 Remissmöte på Socialdepartementet den 22 september om SOU 2017:53 God och nära vård. 

UE deltar. 
  
§ 179 ST-dagar 2017-2019 

ST-dagarna sker 13-15 september 2017. ST-dagar 2018 och 2019: SFAM Jämtland har sagt sig 
vara intresserade att arrangera ST-dagarna i maj 2019. Styrelsen beslutar att bevilja SFAM 
Jämtlands ansökan om att vara arrangör under förutsättning att det går att ta fram ett 
förslag till budget med hållbar ekonomi. En annan lokalförening har uttryckt intresse av att 
arrangera ST-dagarna 2018, men ingen ansökan har inkommit till styrelsen ännu. Styrelsen 
avvaktar ytterligare besked från berörd lokalförening. 

  
§ 180 Inbjudan styrelsemöte DLF 

Styrelsen har fått inbjudan att delta vid DLFs styrelsemöte den 12 oktober. 
  
§ 181 Inbjudan DLF:s fackliga seminarium 

Styrelsen har fått inbjudan att delta vid DLFs fackliga seminarium den 15-16 november.  
UE deltar båda dagarna. HÅ deltar 16 nov. 

  
§ 182 Almedalsveckan 

Styrelsen utvärderade årets Almedalsvecka den 2-9 juli. Styrelsen anser att veckan fick ett 
lyckat utfall, där primärvården sattes i fokus på agendan. SFAM:s seminarium fick god 
uppslutning. Bl.a. närvarade regeringens utredare Anna Nergårdh och t f sjukvårdsminister 
Annika Strandhäll.  2018 arrangeras Almedalsveckan den 1-8 juli. Styrelsen beslutade att 
delta även nästa år och då samarbeta mer strukturerat med SFAM-Gotland. 

 
 
 

 



 
§ 183 Workshop personcentrerad vård SLS 

Svenska Läkaresällskapet: Inbjudan till workshop om personcentrerad vård den 11 
september: Kort varsel och SFAM har inte kunnat hitta någon att representera föreningen 
vid workshop. 

  
§ 184 Lokaföreningsmöte 

Styrelsen beslöt att bjuda representanter från lokalföreningarna till ett möte den 13 
december kl 10-12 i samband med konferensen ”Nationellt kunskapsstöd” i Malmö.  
GE tillfrågar Josabeth Hultberg om hon kan åta sig moderatorsrollen. 

  
§ 185 Kommande möten 
 Tis 19 sep kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 

Ons 4 okt kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
Tis 17 okt kl. 19.30 Middag Stockholm 
Ons 18 okt kl. 08.30-16.00 Styrelsemöte Stockholm 
Tors 2 nov kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
Tor 16 nov kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
Ons 29 nov kl. 19.30 Middag Stockholm 
Tors 30 nov kl. 08.30-16.00 Styrelsemöte Stockholm 
Tors 14 dec kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
 
2018: 
Ons 10 jan kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
Tors 1 feb kl. 19.30 Middag Malmö 
Fre 2 feb kl. 08.30-16.00 Styrelsemöte Malmö  
Tis 13 feb kl. 20.00 Videomöte  Go-to-meeting 
Tors 8 mars kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
Ons 21 mars kl. 19.30 Middag Stockholm  
Tors 22 mars kl. 08.30-16.00 Styrelsemöte Stockholm 
Tis 10 april kl. 20.00 Videomöte Go-to-meeting 
18-20 april  Kongress Norrköping 

  
§ 186 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


