Protokoll fört vid styrelseinternat i SFAM den 13-14 september 2018
Närvarande
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Annika Larsson (AL), ledamot
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Maria Wolf (MW), ledamot
Adjungerad
Heléne Swärd, kansliet

§ 172

Mötet öppnades.
Dagordningen fastställdes.

§ 173

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 174

Styrelsen
Ingående diskussion och grupparbete rörande framtida visioner och önskvärda
målbilder, samt föreningens styrkor, dess framgångsfaktorer och fortsatt inriktning.

§ 175

Remiss: God och nära vård (SOU 2018:39)
Remiss har inkommit från Socialdepartementet, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
Läkarförbund. HÅ och AT delgav styrelsen en presentation av relevanta punkter i
delbetänkande 2.
Styrelsen beslutade att besvara remissen och att SFAMs råd, nätverk och
lokalföreningar dessförinnan ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter. AT
formulerar följebrev för utskick.

§ 176

Extern kommunikation
HÅ informerade om ett Facebookanknutet upprop för en framgångsrik
primärvårdsreform, bland annat riktat till SKL. Två allmänläkare som ej är aktiva
medlemmar i SFAM har tagit initiativet till uppropet.

§ 177

Ekonomi
HS och MK informerade om föreningens ekonomi. Styrelsen kunde konstatera att den
ekonomiska situationen är tillfredställande.
Styrelsen beslutade att låta utfärda ett på föreningen utställt, personligt kreditkort till
Ulf Måwe, projektledare för SFAMs fortbildningsprojekt. Kreditkortet är avsett för
mindre kostnader, exempelvis egna resor och övernattningar. Större
konferenskostnader mm ska beslutas av projektets styrgrupp.

§ 178

Kansli
HS informerade om arbetet på kansliet. Styrelsen kunde konstatera att det råder balans
mellan resurser och uppgifter.

§ 179

Medlemsregister
Nuvarande medlemsregister är inte optimalt och behöver bytas. HS informerade om
erbjudanden och offerter från olika leverantörer. Styrelsen uppdrog till HS att inhämta
referenser från systemet Positionett, ”P1Medlem”, det system som bäst uppfyller
föreningens behov.

§ 180

Kurskriterier
SFAMs nuvarande kriterier för godkännande av kurs har varit uppe för diskussion.
Styrelsen konstaterade att föreningen har flera dokument som beskriver SFAMs
kurskriterier och policy för fortbildning. Även för Karin Ranstad som är kursgranskare är
det oklart vilket dokument som ska användas för externt utskick även om de
innehållsmässigt är likartade. Styrelsen uppdrog till AT och GE att ta fram ett förslag till
samlat dokument.

§ 181

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)
HÅ avser delta i DLF:s fackliga seminarium den 11 oktober 2018. UE kontrollerar om
även hon har möjlighet att delta.

§ 182

WONCA: EGPRN
En konferens, förlagd till Göteborg är planerad till 2020. Begäran har inkommit från
Hans Thulesius (HT) om förlustgaranti utställd av SFAM. Styrelsen uppdrog till HÅ att
tillsammans med HT närmare utröna vilket ekonomiskt åtagande detta innebär.

§ 183

Råden
Rådet för hållbar diagnostik och behandling (SFAM-h) har föreslagit styrelsen att utse
Jonas Sjögreen till ordförande. Enligt styrelseprotokoll §58 2017 bör ordföranden i
föreningens råd vara yrkesverksam. HÅ kontaktar SFAM-h med förslag att ompröva
ordförandevalet.

§ 184

Fortbildningsprojektet
HÅ informerade om fortbildningsprojektet och att det inom ramen för detta tycks
finnas möjlighet att genom lokaltarbete påverka vissa landsting och regioner angående
lokala projekt och inställningen till allmänläkares fortbildning.

§ 185

FQ-gruppsprojektet
GE och MW informerade om fördelarna med att koppla FQ-projektet närmare till
Fortbildningsprojektet. Lokala företrädare ingående i fortbildningsprojektet kan tänkas
få stöd från FQ-projektet för att starta egna FQ-grupper.

§ 186

Svenska Läkaresällskapet (SLS)
UE rapporterade från ett möte för den arbetsgrupp som utreder utformningen av ett
förslag om obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionernas medlemmar. Styrelsen
beslutade att det kan bli möjligt med obligatoriskt medlemskap i SLS förutsatt att
anslutningen 1) är kollektiv och inte individbaserad eller medger s k
”premiemedlemskap”, 2) att avgiften till SLS blir högst 20 kronor per medlem och 3) att
SFAMs fullmäktige godkänner förslaget. Vidare förslås att SLS inför en ansökningsavgift
för SLS stipendier och fonder.

§ 187

Allmänmedicinsk kongress Borås 2019
Förfrågan har inkommit från kongresskommittén angående en SFAM-monter med
utökad information om SFAM. Styrelsen beslöt utreda den möjligheten, bland annat
med professionellt inspelade videofilmer i första hand om FQ-grupper och i andra hand
om ASK, samt med ett bildspel med information om andra SFAM-aktiviteter.

§ 188

Socialstyrelsen
En förfrågan har inkommit angående allmänläkare till fokusgrupper inom området
ME/CSF. Förfrågan vidarebefordrades i augusti till råd, nätverk och lokalföreningar.
Styrelsen beslutade att ånyo inbjuda kollegor via utskick till råd, nätverk och
lokalföreningar.

§ 189

Remiss: En sexårig utbildning till läkarexamen
Utbildningsrådet har inkommit med synpunkter. Styrelsen gick gemensamt igenom
synpunkterna. BL sammanställer och HS vidarebefordrar SFAMs remissvar till SLS och
SLF.

§ 190

Arbetsgrupp/expertgrupp ”Kodverk för kontaktorsaker”
HÅ informerade om arbetsgruppens uppgifter. MK åtar sig att ingå i arbetsgruppen
under förutsättning att deltagande i möten i Stockholm kan ske på distans.

§ 191

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Hanna Åsberg
Ordförande

