Protokoll fört vid styrelsemöte via video
2018-04-10, kl 20-22
Närvarande:
Hanna Åsberg (HÅ), ordf
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr
Maria Wolf (MW), ledamot
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot
Meddelat förhinder:
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr
Magnus Kåregård (MK), kassör
Frånvarande:
Peter Berggren (PB), ledamot
Adjungerad:
Heléne Swärd (HS), § 59-62
§ 59

Mötet öppnades, dagordningen fastställdes

§ 60

Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

§ 61

Kongressen i Norrköping 18-20 april samt fullmäktigemöte
Upplägg och styrelsens uppgifter diskuterades.

§ 62

”Manifestet” Västerås den 8-9 maj.
Syfte, budskap och genomförande diskuterades. Styrelsen beslutade bordlägga frågan och
återuppta den under kongressen I Norrköping 18-20 april. HÅ kontaktar Jonas Sjögreen för
information.

§ 63

WONCA Council 24 maj Krakow
HÅ deltar i mötet.

§ 64

Almedalen
SFAM-Gotland har inbjudit styrelsen till mingel 4/7 16.10-17.30.

§ 65

Samarbete med specialitetsföreningar angående sidotjänstgöring i primärvård
Behov föreligger om avstämning med vissa specialitetsföreningar. GE kontaktar
Utbildningsrådet.

§ 66

Webbsidan
HÅ informerade om att planering av ny webbsida fortskrider.

§ 67

Socialstyrelsen: Beslut om handledning på distans
A. Styrelsen beslutade anta följande princip för distanshandledning:
– återkommande handledning som sker på avsatt tid kan om nödvändigt ske på distans.
– löpande instruktioner under kliniskt arbete skall alltid ges av handledare/instruktör på
plats.
B. Inbjudan har inkommit från Socialstyrelsen till ett möte om distanshandledning 17/4. HÅ
deltar i mötet.

§ 68

Svenska Läkaresällskapet: Projekt för professionsstyrd kvalitetssäkring
En arbetsgrupp, i vilken bland annat Eva Arvidsson ingår, har genomfört en pilotomgång.
Styrelsen välkomnar initiativet.

§ 69

Socialstyrelsen: Workshop om jämlik vård den 17 maj.
Inbjudan behöver preciseras, bland annat vad gäller benämningen ”jämlik vård”. HÅ
kontaktar Socialstyrelsen för klarläggande.

§ 70

Tidningen AllmänMedicin
Tidningens chefredaktör har efterlyst textmaterial med information rörande
protokollsanteckningar som kan vara av intresse för tidningens läsare. HÅ har levererat en
ledartext.

§ 71

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Hanna Åsberg
Ordförande

