Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-10-26, kl 8.30 – 16
Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm
Närvarande
Annika Larsson (AL), ordförande
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot
Adjungerad
Helene Swärd (HS) § 224-240

§ 224

Mötet öppnandes och dagordningen fastställdes.

§ 225

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 226

Inkomna remisser
Remiss Socialdepartementet, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
angående God och nära vård SOU2018:39. Ett flertal internremissvar från SFAMs råd och
lokalföreningar hade inkommit. Styrelsen gick igenom och fastställde förslag till
remissvar.

§ 227

Styrelsen
Styrelsen beslutade uppmärksamma föreningens nyligen avgångna ordförande, Hanna
Åsberg, genom notis i AM 4/2018, samt genom att Hanna Åsberg omnämns i tidningens
ledare.
Styrelsens önskan är att yngre, engagerade allmänläkare knyts till föreningen.
AL informerar valberedningen.
HS informerade om att planeringsarbetet inför fullmäktigemötet i Borås 8 maj 2019 är
påbörjat.
Styrelsen beslutade att uppdra till HS att informera sig om det medlemsregister som
Läkarförbundet upphandlat.
AT rapporterade om arbetet med hemsidan.
Styrelsen beslutade att ett nyhetsbrev med 1-3 punkter skall distribueras efter varje
styrelsemöte. UE ansvarar tillsammans med Katarina Boltenstern för utskick av nästa
nyhetsbrev.
Styrelsen beslutade att datumen för styrelsemöten våren 2019 skall vara:
10 januari, videomöte
(21-)22 januari, möte I Stockholm
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7 februari, videomöte
21 februari, videomöte
(14-)15 mars, möte i Göteborg
28 mars, videomöte
9 april, videomöte
26 april, möte i Stockholm
8 maj, konstituerande styrelsemöte i Borås
24 maj, möte i Stockholm
11 juni, videomöte
§ 228

ST-frågor
Styrelsen beslutade inbjuda ST-rådet till styrelsens möte den 7 december. AL kontaktar
ST-rådets ordförande.

§ 229

Progresstest
Mail Remy Wardenburg och Anders Lundqvist, arbetsgruppen för progresstest, med
fråga om SFAMs roll.
Styrelsen anser att konceptet med progresstest är en bra idé, är utvecklingsbart, att det
finns anledning att permanenta projektet och att SFAM bör bidra med allmänmedicinsk
expertis. Styrelsen bedömer att projektet skulle kunna vara en fråga för Nationella
Primärvårdsrådet (NPR) och PrimärvårdsKvalitet samt att SFAM i så fall bör kunna bistå
med granskning av kunskapsinnehåll och råd om klinisk relevans. Förutsättningen är att
SKL eller annan intressent står för finansiering och IT-stöd. Inställningen hos MEDIBAS,
som idag finansierar och administrerar projektet, bör klargöras. GE meddelar
frågeställarna.

§ 230

Digitala vårdtjänster
Styrelsen beslutade att styrelsen som princip bör tacka nej till erbjudanden från enskilda
producenter av digitala vårdtjänster om möten och andra sammankomster.

§ 231

Läkartidningen
En förfrågan har inkommit från Läkartidningen angående replik på debattartikel, skriven
av Mikael Hoffman om användningen av begreppet vårdcentral. AL skriver gemensam
replik med DLF.

§ 232

Datasäkerhet
Styrelsen beslutade låta Läkarförbundet granska det utkast till GDPR-policy som tagits
fram av föreningen tidigare under året. GE kontaktar Läkarförbundet.

§ 233

Fortbildning
Arbetet med att definiera föreningens fortbildningspolicy och kurskriterier pågår.
Styrelsen anser att införande av nya regler för annonsering och länkar till kurser och
annat externt utbildningsmaterial bör föreläggas fullmäktige, samt att fortbildningsrådet
bör delegeras att i normalfallet besluta i frågor om samarbete med externa aktörer.
Flera förfrågningar om samarbete har inkommit till styrelsen.
Webbaserad videofilm om ungdomsmedicin (Karin Sand, ST-läkare) som önskar
”hemvist” för utbildningen. Styrelsen beslutade föreslå att videofilmen görs tillgänglig på
SFAMs hemsida som studiebrev/SVAMP. AL svarar Karin Sand.
John Terlinder, Kadi AB/Pediatrikcirkeln angående samarbete och rabatterad kursavgift
för pediatrikkurs för ST-läkare. Styrelsen beslutade att avvakta tills arbetet med
kurskriterier är klart. MK svarar John Terlinder.
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Förfrågan om annons/länk på SFAMs hemsida till kurs i thyreoideasjudomar från Stig
Valdemarsson, endokrinolog. Avsändaren har en tydlig koppling till läkemedelsbolag.
Styrelsen beslutade avböja erbjudandet med stöd av nuvarande fortbildningspolicy.
GE ber Anders Lundqvist svara avsändaren.
§ 234

Lokalföreningarna
SFAM Norrbotten har inkommit med förslag till stadgar. Styrelsen beslutade att efter
justering godkänna stadgarna. HS meddelar SFAM Norrbotten.

§ 235

Socialstyrelsen - rättsliga rådet
Styrelsen beslutade föreslå Margareta Troein, Lund till ledamot i Socialstyrelsens
rättsliga råd. HS meddelar Margareta Troein.

§ 236

Internationellt
2019 års Nordiska kongress kommer att formulera gemensamma nordiska “principles
and purposes of general practice”. Styrelsen beslutade tillfråga Carl Edvard Rudebeck
som representant för Sverige. GE kontaktar C E Rudebeck.
NFGP saknar representant i gruppen ”Nordic committee on specialist training in general
practice”. Styrelsen beslutade ST-rådet ska tillfrågas om representant. UE tillfrågar
ST-rådet.
GE rapporterade från RCGP Annual Conference Glasgow 3-5 oktober 2018.

§ 237

Kunskapsstöd
Aviserat förslag från Läkemedelsverket att lägga ner Läkemedelsboken har föranlett
allmänläkaren Bengt Järhult, Ryd, att efterfråga agerande från SFAM och DLF i syfte att
stoppa ett sådant beslut. BJ har författat ett utkast till skrivelse att skicka till
Läkemedelsverket. Styrelsen beslutade att AL gör en viss redigering av utkastet och
därefter ser om skrivelsen kan skickas in som en gemensam inlaga från SFAM och DLF.

§ 238

Svenska Läkaresällskapet
Ett antal frågor om föreningens inställning till e-hälsa har inkommit. Styrelsen besvarar
frågorna per mail.

§ 239

Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation
Cecilia Björkelund och Hans Thulesius har nominerats till SLS forskningsdelegation. BL
har meddelat SLS.

§ 240

Sveriges läkarförbund
SLF erbjuder hjälp till specialitetsföreningarna avseende pågående arbete i Nationella
Programområden (NPO). Ärendet bordlades.

§ 241

Kansli
AL rapporterade om arbetet på kansliet.

§ 242

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Annika Larsson
Ordförande

3

