
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Datum: 2017-11-30, kl 08.30-16.00 
Plats: Freys Hotell, Vasagatan/Bryggargatan 12, Stockholm
 

Närvarande: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 

Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 

Magnus Kåregård (MK), kassör 

Gösta Eliasson (GE), facklig sekr (§ 265-273) 

Maria Wolf (MW) 
Åke Åkesson (ÅÅ) 

 
Anmält förhinder: 
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  

Peter Berggren (PB) 

Adjungerade: 
Heléne Swärd, kansliet (hela mötet) 

Sonja Modin, Rådet för sköra äldre, kl 11-12 + lunch 

Ulf Måwe, Kompetensvärderingsrådet, kl 13-14 + lunch 
Karin Lindhagen, Kompetensvärderingsrådet, kl 13-14 + lunch 

 
§ 265 Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. 
  
§ 266 Föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 267 Almedalen 2018 
 Två seminarier planeras under Almedalsveckan 2018. Ämnena planeras preliminärt till 

”Den ojämlika vården” och ”Vad betyder listningstak i primärvården?”. GE bokar 
seminarietid hos Läkartidningen. 

  
§ 268 Rapport från specialitetsföreningarnas representantskap 6/11. 
 GE rapporterade. 
  
§ 269 Checklista för uppdrag som fortbildningssamordnare (GE) 
 Checklistan togs fram i samband med nätverksmöte den 20/10. Styrelsen beslutade att 

rekommendera checklistan och lägga ut den på hemsidan. 
  
§ 270 Sidotjänstgöring i primärvård för ST-läkare inom andra specialiteter (GE) 
 Styrelsen diskuterade ett förslag inom VGR:s koncernledning om obligatorisk 

primärvårdstjänstgöring för ett antal sjukhusspecialiteter. 
  
§ 271 Arbetstidsredovisning för styrelseledamöter 
 Mätningen av tiden för styrelsearbete för november 2017 redovisades. Styrelsen 

beslutade att styrelsearbete utöver 20 timmar per månad skall ersättas ekonomiskt. 
Undantag görs för aktiv medlem som är pensionär och som inte förlorar inkomst p.g.a. 
styrelsearbetet. För HÅ beslutades att ekonomisk ersättning för styrelsearbete 
motsvarande 40 % tjänst utbetalas från 1 januari 2018. För UE beslutades att ekonomisk 
ersättning för styrelsearbete motsvarande 25 % tjänst utbetalas från 1 december 2017. 
Beslutet skall utvärderas i mars 2018. 

  



 
§ 272 Förslag om obligatoriskt medlemskap i SLS 
 Styrelsen beslutade att ställa sig avvisande till eventuellt obligatoriskt medlemskap i SLS. 

HÅ informerar SLS om beslutet. 
  
§ 273 Benämning av studiematerial  
 Styrelsen beslutade att benämningen ”SWAMP” ska reserveras för webbaserat 

studiematerial och att textfiler för nedladdning även i fortsättningen ska benämnas 
”studiebrev”. 

  
§ 274 Rådet för sköra äldre 
 Sonja Modin representerade SFAMs råd för sköra äldre och besökte styrelsemötet. Sonja 

redogjorde för den kompetens som finns i rådet och redogjorde för vilka uppdrag som 
rådet arbetar med just nu. Styrelsen beslöt att erbjuda SFAMs råd att göra roll-up att ha 
för information om rådets verksamhet vid t ex Svensk allmänmedicinsk kongress. 

  
§ 275 Kompetensvärderingsrådet 
 Ulf Måwe och Karin Lindhagen besökte styrelsemötet som representanter för SFAMs 

kompetensvärderingsråd. Allmän diskussion om rådets. Det görs ca 200 Mitt-i-ST-
värderingar i SFAMs regi varje år och finns ca 90 aktiva värderare. Det behövs fler 
värderare både till mitt-i-ST och specialistexamen.  
Styrelsen beslutade bevilja utbildningsstipendium för max 10 deltagare per år vid 
kompetensvärderingskursen (”vecka 3-kursen”), efter förfrågan och beslut av styrelsen. 

  
§ 276 Kurser 
 - Kursgranskning. Granskningsavgift för osteoporosutbildningen. Styrelsen 

beslutade fakturera 1000 kr i granskningsavgift. 
 - Förnya avtal med Kursdoktorn. Styrelsen beslutade föreslå 10000 kr/kurs, varav 

7000 kr inkl soc avg, går till kursgranskaren. HÅ kontaktar Kursdoktorn. 
 - Rekrytera fler kursgranskare. Annonseras i nyhetsbrevet. 
 - Kursgivares behörighet att lägga ut på hemsidan. Den möjligheten tas bort på 

kommande ny hemsida. 
  
§ 277 Ekonomi 
 Aktuell ekonomisk sammanställning gick igenom. 
  
§ 278 Kansliet 
 HS redogjorde för kansliets arbetsuppgifter just nu. 
  
§ 279 Hemsidan 
 HÅ har haft kontakt med en ST-läkare i Kalmar och fått tips om format och plattform på 

en ny hemsida. En arbetsgrupp har bildats bestående av HÅ, Karin Lindhagen och Ingrid 
Eckerman. 

  
§ 280 Nästa möte 
 Nästa möte är videomöte 14/12 kl 20. 
  
§ 281 Mötet avslutades 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet §265-273 Vid protokollet §274-281 Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson Heléne Swärd  Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare SFAMs kansli  Ordförande 
 


