
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte via video i Svensk förening för allmänmedicin  
2017-10-04 kl 20.00-21.15 

Närvarande 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
 

Frånvarande 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf  
Peter Berggren (PB), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot  
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 

 
§ 198 IT-baserat diabetesprojekt. Mejl har inkommit från läkaren och forskaren Damon Tajjar med 

anhållan om stöd från SFAM för utveckling och spridning av ett IT-baserat beslutsstöd. Styrelsen 
beslutade att remittera anhållan till kvalitets- och forskningsrådet för närmare bedömning. 

  
§ 199 Definition av ämnet försäkringsmedicin, remiss från SKL. Lars Englund och Renee Vickhoff har 

uttalat sig om remissen. Styrelsen beslutade att inte lämna några synpunkter. 
  
§ 200 Information angående pågående stämningsansökan vid Stockholms tingsrätt. 
  
§ 201 Personalfrågor. Styrelsen beslutade att två personer från styrelsen bör närvara vid 

utvecklingssamtal med kansliets personal. 
  
§ 202 Kongressen i Norrköping 2018. Styrelsen beslutade att inbjuda Anna Nergårdh att hålla 

inledningsanförandet, samt att ett lokalföreningsmöte skall genomförs i anslutning till 
fullmäktigemötet. HÅ uppdrogs att kontakta kongresskommittén och Anna Nergårdh. Till GE 
uppdrogs att se till att råd och nätverk får frågan om de önskar boka möteslokal. 

  
§ 203 Politikerkontakter. SLF har antagit DLF:s och SFAM:s program och har en kommunikationsplan. 

Lobbyarbete med SFAM:s ståndpunkter bör därför ske i samråd med DLF/SLF. Styrelsen 
beslutade dock att ta en första kontakt med de sjukvårdspolitiska talesmän som fördelats på 
styrelsens ledamöter. GE uppdrogs att föreslå lämpliga frågor. 

  
§ 204 Samarbetet med Medify (se protokoll 17-09-07). Frågan har varit remitterad till 

fortbildningsrådet. Styrelsen beslutade i enlighet med fortbildningsrådets förslag att tacka nej till 
samarbete då tjänsten ifråga varken följer allmänmedicinsk pedagogik eller kan anses fri från 
kommersiella kopplingar. 

  
§ 205 Slutfaktura från Combined (Ringlas uppdrag för videodokumentation) har inkommit. Bordlades 

till nästa möte. 
  
§ 206 SWAMP:arna. Styrelsen beslutade att uppdra till MW att tillse att de färdiga SWAMP:ar som 

ännu inte publicerats snarast läggs ut på hemsidan i förenklad form som pdf-filer.  
 

§ 207 Remiss från Transportstyrelsen angående medicinska krav för körkort. Styrelsen beslutade att 
uppdra till MK att formulera ett remissvar. 

  
§ 208 Mötet avslutades. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare Ordförande 
 


