Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2018-11-08, kl 20-22
Närvarande:
Annika Larsson (AL), ordförande
Magnus Kåregård (MK), kassör
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Maria Wolf (MW), ledamot
Adjungerad:
Heléne Swärd (HS), kansliet
Meddelat förhinder att delta:
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare

§ 243

Mötet öppnades och dagordning fastställs.

§ 244

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 245

Välkomstmail till nya SFAM-medlemmar
Beslöts att göra en översyn av formuleringarna i välkomstbrevet.

§ 246

Kontaktperson för Studierektorsnätverket
Tidigare kontaktperson för Studierektorsnätverkets e-postlista har avgått. Styrelsen
beslöt efterhöra vem som kan ta över uppdraget.

§ 247

Aviserad hyreshöjning för kansliet
MK förhandlar med hyresvärden om hyreshöjning från 2019-09-01.

§ 248

ST-dagarnas arrangörsgrupps förfrågan om ökat bidrag för utvärderingsresa
Styrelsen beslöt att avtalet som tidigare gjorts med arrangörsgruppen är bindande. Små
justeringar kan göras i efterhand om gruppen inkommer med ett förslag med budget.

§ 249

Riktlinjer för läkares arbetssituation i primärvården
Via SLS har förfrågan kommit om riktlinjer för läkares arbete på vårdcentral. Några
sådana finns inte formulerade. AL svarar frågeställaren.

§ 250

Nationell målbeskrivning för BHV av Nationella nätverket för barnhälsovårdsöverläkare i
Sverige. Förfrågan om yttrande har kommit till SFAM. Styrelsen beslöt tillstyrka
målbeskrivningen.

§ 251

Svenska Läkaresällskapet: Narrativ medicins ansökan om att bli associerad förening i
SLS. Styrelsen beslöt tillstyrka ansökan.

§ 252

Förfrågan från Svensk smärtläkarförening angående samarbete kring huvudvärk
AL ber om ytterligare information innan styrelsen kan fatta beslut. Frågan om
huvudvärksintresserad kollega med intresse för att engagera sig i ett samarbete skickas
ut i nyhetsbrev.

§ 253

Vård- och insatsprogrammet Ångest och depression
Vill SFAM delta i granskningen? Styrelsen beslöt tillfråga Sandra af Winklerfelt
Hammarberg om möjlighet att granska vårdprogrammet.

§ 254

Punkter till nyhetsbrev
Nyhetsbrevet till medlemmarna är en prioriterad arbetsuppgift för kansliet. AT
formulerar texten och lämnar till Katarina på kansliet för utskick.

§ 255

Övriga ärenden
Medlemsregistret:
Styrelsen beslöt att avvakta inköp av nytt medlemsregister.
Hemsidan:
AT rapporterade om arbetet med nya hemsidan. Information i olika anmälningsformulär
på hemsidan ska kompletteras med SFAMs GDPR (hur SFAM hanterar personuppgifter).
Styrelsen beslöt uppdra till Gustav på webbyrån att använda av styrelsen godkänd
formulering.
Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram 2019-2021:
Inbjudan har kommit från Folkhälsomyndigheten att nominera två personer till
referensgruppen.
SFAMs representant är sedan 2016 Margareta Ehnebom. HS frågar ME om hon vill
fortsätta.
Inkommit fråga från Marina Tuutma, DLF, ang rekommendationer eller praxis avseende

omfattningen av sidoutbildning(“randning”) under ST.
Styrelsen beslöt fråga ST-rådet, Utbildningsrådet och Kompetensvärderingsrådet om
synpunker på detta.
Svenska Läkaresällskapets nya medlemskap:
MW rapporterade från möte med SLS om omorganisationen för medlemskap.
Ersättning till fd ordförandes arbetsgivare:
MK rapporterade från diskussioner om ersättning till fd ordförandes arbetsgivare.

Vid protokollet:

Justeras:

Heléne Swärd
SFAMs kansli

Annika Larsson
Ordförande

