
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Datum: 2017-10-18, kl 08.30-16.00 
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

 
Deltagare: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr 
Maria Wolf (MW), ledamot, deltar kl 11-12  
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
Peter Berggren (PB), ledamot, via telefon från kl 13 

 
Anmält förhinder: 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr 
Adjungerad: 
Heléne Swärd, kansliet 
 

§ 209 Mötet öppnas. Dagordningen fastställs. 
  
§ 210 Föregående protokoll 2017-10-04 gicks igenom. 
  
§ 211 Rådens roll och ekonomi 
 Diskussion om hur ev överskott fördelas efter exempelvis konferenser som arrangeras av råd 

eller lokalföreningar. Beslöts att bjuda in 1-2 rådsordförande till styrelsens fysiska möten 
från den 2 nov. HÅ kontaktar och bjuder in. 

  
§ 212 Styrelsen beslutade anta dokumentet ”Kortversion av SFAMs fortbildningsriktlinjer”. 

Dokumentet är avsett att spridas till allmänläkare vid möten och kongresser. Dokumentet 
skall skickas till DLF för kännedom. 

  
§ 213 HÅ och UE rapporterade om Vasco da Gama. (Vasco da Gama är en rörelse inom Wonca för 

Europas yngre allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin). 
  
§ 214 GE, föreningens nationella samordnare för SPUR-inspektioner i primärvård, rapporterade om 

arbetet med SPUR och rekrytering av nya inspektörer.  
SFAM:s styrelse beslutade att nya inspektörer skall godkännas av styrelsen på förslag från 
samordnaren och att referenser skall inhämtas 

  
§ 215 Styrelsen beslutade att kontakta Socialdepartementet för att om möjligt kunna nominera en 

styrelsemedlem till expertgruppen för utredningen ”God och nära vård”, samt att utse ÅÅ till 
detta uppdrag. ÅÅ och UE skriver en motivering. 

  
§ 216 Politikerkontakter. Kontaktlista för arbetet med politikerkontakt är reviderad genom att 

listan kompletterats med representanter ur DLF:s styrelse. 
 

§ 217 En fråga gällande föreningens syn på den nya betalningsansvarslagen har ställts av Isabelle 
Beckman, Dagens Medicin. HÅ svarar. 



  
§ 218 Studierektorsorganisationen. E-post har inkommit från Helena Schildt-Tossman gällande 

beslut i vissa regioner att studierektorernas tjänster endast ska erbjudas offentligt drivna 
verksamheter och inte de privata. Styrelsens uppfattning är att studierektorsfunktionen skall 
ligga på beställarsidan.  
Styrelsen beslutade att uppdra till HÅ att kontakta Helena Schildt-Tossman för en närmare 
beskrivning av problematiken och möjliga lösningar.  
Styrelsen beslutade även att anmoda alla medlemmar i SFAM:s studierektorsnätverk att 
lämna uppgift om det antal ST som finns i respektive område. Uppgifterna samlas in och 
sammanställs av SFAMs kansli. 

  
§ 219 Fråga från Samuel Åsgård, Dagens Medicin, om vilka punkter SFAM anser vara viktigast i ett 

framtida nationellt uppdrag för primärvården. Styrelsen formulerade vid sittande bord ett 
svar som tillsändes Dagens Medicin. 

  
§ 220 Nominations for fellow of Wonca and Wonca Honorary Life Direct Membership. Styrelsen 

avstår att nominera. 
  
§ 221 Inbjudan från Apoteket AB till samtal om framtidens apotek. SFAM deltar inte med 

hänvisning till kontakter med Apoteksföreningen. HÅ svarar 
  
§ 222 Synpunkter på förslaget till kunskapsstyrningsmodell för svensk sjukvård. SFAM har kritiska 

synpunkter vilka kommer att formuleras av UE i samråd med MK. 
  
§ 223 Inbjudan till DLFs fackliga seminarium 15-16/11. HÅ och UE deltar. 
  
§ 224 Nytt råd: ”Rådet för hållbar diagnostik och behandling”. Minna Johansson är ordförande och 

UE utses till kontaktperson från styrelsen. 
  
§ 225 Mötesordning. Styrelsen diskuterade intern mötesordning. Styrelsemedlemmar förväntas 

läsa e-post inom 48 timmar och svara på e-postfrågor inom 1 vecka. 
  
§ 226 SFAMs hemsida. Karin Lindhagen är t f webmaster. HÅ kontaktar KL och ytterligare en 

person om att delta i arbetsgrupp om ny hemsida. 
  
§ 227 Hemsida och nyhetsbrev. Styrelsen beslutade tillfråga Karin Lindhagen om att tills vidare 

överta webbmasterfunktionen för hemsidan samt konstaterade att ytterligare en person 
med kunskaper i webbteknik bör knytas till hemsidan när den skall förnyas. HÅ förbereder 
ett kommande nyhetsbrev samt undersöker möjligheten att rekrytera en person till 
hemsidan. 

  
§ 228 SWAMP:arna (Studiebrev). MW går igenom SWAMP:arna för att kunna publicera dem. 
  
§ 229 Nästa möte 
 2 nov kl 20 (video) 
 16 nov kl 20 (video) 
 30 nov kl 20 (Stockholm) 
 14 dec kl 20 (video) 
  
§ 230 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Gösta Eliasson   Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


