
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2017-11-16, kl 20 – 21.30 
 
Närvarande:
Hanna Åsberg (HÅ), ordf  
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
Peter Berggren (PB), ledamot 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
 
Meddelat förhinder: 
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
 
Frånvarande: 
Maria Wolf (MW), ledamot  
 

§ 247 Mötet öppnas, dagordning fastställdes 
  
§ 248 Almedalsveckan 2018 

Läkarförbundet/Läkartidningen erbjuder plats för ett eller flera seminarier. SFAM har för 
avsikt att medverka. Beslut om ämne hänskjuts till nästkommande styrelsemöte. 

  
§ 249 Dagens Medicin: Förfrågan till fortbildningsrådet från tidningen angående nuläge för 

fortbildningsportalen.  
Beslutades att HÅ erbjuder tidningen en telefonintervju med stöd av synpunkter från övriga 
styrelsen. 

  
§ 250 Svenska Läkaresällskapets valberedning: Förfrågan angående val av nämndledamöter. 

Beslutades att vidarebefordra frågan till SFAM:s lokalföreningar och råd. 
  
§ 251 ST-dagarna 2018 i Jönköping.  

Beslutades att godkänna samtliga inkomna datumförslag. UE informerar 
programkommittén. 

  
§ 252 SFAM:s nyhetsbrev 

Planeras att utges en gång per månad. HÅ tar emot material, idéer och synpunkter. 
  
§ 253 SFAM:s webbsida 

Rekrytering av ny medarbetare pågår. 
  
§ 254 Vårdanalys: Rapport från möte 10/11 (HÅ) 

Grundutbildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö., listningstak och nationell 
styrning/samordning diskuterades. 

  

§ 255 WONCA Advisory board: Val av ledamöter. 
Beslutades att förorda Fernando Petrazzuoli och Val Wass. HÅ svarar. 

  
§ 256 Konferensen Nationellt kunskapsstöd i Malmö 13-14 dec: Ansökan om bidrag för resa och 

uppehälle. 
Beslutades att avslå samtliga ansökningar. HS informerar om beslutet. 

  
§ 257 Lokalföreningsmötet i Malmö 13/12. 

Beslutades att inställa mötet pga lågt deltagarantal. HS informerar de som anmält sig. 



  
§ 258 Folkhälsomyndigheten: Nominering av ledamöter till samverkansgruppen för 

Stramaarbete. 
Nominering av fyra personer till två platser. HS skickar förfrågan till SFAM:s Forskningsråd 
och Nätverk för infektionssjukdomar. 

  
§ 259 Läkarförbundet: Erbjudande om utbildning/konferens för nya styrelsemedlemmar i 

specialitetsföreningarna. 
Styrelsen välkomnar erbjudandet. GE svarar ang önskemål kring det praktiska 
arrangemanget. 

  
§ 260 Statskontoret: Frågor angående Regeringsuppdrag om myndigheters involvering av 

kommunala medarbetare när styr- och stödmaterial tas fram. (HÅ, UE, AN) 
Arbetet med att besvara frågorna fortsätter fram till deadline 27/11. 

  
§ 261 Socialstyrelsen: SFAM:s syn på hur SoS kan stödja aktörerna i sjukskrivningsprocessen, 

samt kontakt med kollegor för djupintervjuer. 
Beslutades att efterhöra DLF:s syn, samt att vidarebefordra förfrågan om intervjupersoner 
till SFAM:s råd och lokalföreningar. 

  
§ 262 Remiss SLF, SLS, Socialdepartementet: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa SOU 

2017:47. 
Beslutades att besvara remissen i enlighet med förslag från Jonas Sjögreen. 

  
§ 263 Remiss SLF: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel SOU 2017:76 

Beslutades att ansluta till SLF: svar. 
  
§ 264 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
 
Vid pennan    Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


