
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte via video  
2017-11-02, kl 20-22 
 
Närvarande:
Hanna Åsberg (HÅ), ordf  
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Maria Wolf (MW), ledamot  
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
 
Frånvarande: 
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
Peter Berggren (PB), ledamot 
 
 

§ 231 Mötet öppnades, dagordningen fastställdes 
  
§ 232 Förfrågan från Socialstyrelsen angående medicinska SK-kurser 2019.  

GE kontaktar Utbildningsrådet, Helena Schildt-Tossman för synpunkter. 
  
§ 233 Uppföljning av delprojekten 2017, inom projektet Förbättrad vård för kroniskt sjuka 

personer.  
Avstämning av budget och status för delprojekten. 

  
§ 234 Riktlinjer för fortbildning 

Styrelsen beslutade att anta SFAM:s nya riktlinjer för fortbildning. 
  
§ 235 Inbjudan från Apoteket AB ang. rundabordssamtal 9/11.  

HÅ och/eller MW deltar. 
  
§ 236 Rapportering från möte med Marina Tuutma och Anna Nergårdh (HÅ). 
  
§ 237 Styrelsens förslag till Socialdepartementet om nominering till expertgrupp till Annika 

Strandhäll. 
Svar har inkommit från Socialdepartementet. SFAM har inte möjlighet att nominera till 
expertgruppen. Regeringen utser medlemmar till expertgruppen.  

  
§ 238 Lokalföreningsmötet i Malmö 13/12.  

Moderator utses efter 14/11. Blir antalet deltagare lågt ställs mötet in.  
  
§ 239 Socialstyrelsens förfrågan angående personer från SFAM i expertgrupp för ”Diagnostisk 

checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre"  
Förfrågan vidarebefordras till Rådet för sköra äldre. 

  
§ 240 Förslag om obligatorisk tjänstgöring i primärvård för ST för vissa sjukhusspecialiteter inom 

VGR.  
SFAM ser positivt på försök att inom vissa övriga specialiteter låta ST-läkare tjänstgöra i 
primärvård. 

  
§ 241 Rapport till SBU om fördröjning av publiceringen av studiebrev/SWAMP:ar. 

Skickas till SBU sedan MW meddelat sina synpunkter. 
  



  
§ 242 Enkät från Socialstyrelsen angående samverkan kring läkarnas specialiseringstjänstgöring. 

Besvarad av Utbildningsrådet och vidarebefordrad till Socialstyrelsen. 
  
§ 243 Förfrågan om nominering till SLF:s etikråd.  

Förfrågan har gått till lokalföreningarna, men inga förslag har inkommit. Lämnas utan åtgärd 
  
§ 244 SOU 2017:47. Nästa steg på vägen mot mer jämlik hälsa 

MK och UE läser sammanfattningen och därefter avgörs om svar ska avges. Deadline 16/11 
  
§ 245 Frågor från SLF om Regeringsuppdrag om myndigheters involvering av kommunala 

medarbetare när styr- och stödmaterial tas fram.  
HÅ, UE och AN besvarar frågorna. Deadline 27/11. 

  
§ 246 Ordföranden avslutade mötet 
  
  
  
 Vid protokollet  Justeras 

 
 
 
Gösta Eliasson                            Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare  Ordförande 

   

 
 


