Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2018-11-22, kl 20-21.40
Närvarande
Annika Larsson (AL), ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Meddelat förhinder
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot
§ 256

Mötet öppnades, dagordningen fastställdes.

§ 257

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 258

ST-frågor
Frågan om längden av sidoutbildningarna för ST i allmänmedicin har diskuterats inom DLF.
Styrelsen beslutade att inhämta Utbildningsrådets synpunkter samt, om så behövs, även
synpunkter från SFAM:s studierektorsnätverk.
AL kontaktar Utbildningsrådet.

§ 259

Almedalsveckan
Styrelsen beslutade att föreningen ska medverka till minst ett seminarium med stöd av
Läkarförbundet under Almedalsveckan 2019.
GE ansvarar för kontakterna med Läkarförbundet.

§ 260

Allmänmedicinsk kongress 2020
Ingen intresseanmälan har inkommit.
Styrelsen beslutade att efterhöra med 2019 års kongresskommitté om något förslag till
värdskap för 2020 inkommit. I annat fall skall frågan gå vidare till lokalföreningarna.
AT kontaktar kongresskommittén och därefter ev lokalföreningarna.

§ 261

ST-dagarna
2019 års ST-dagar genomförs i Stockholm.
Det tidigare policydokumentet för ST-dagar har reviderats i enlighet med förslag i en motion till
fullmäktige 2018. Ytterligare ett tillägg skall göras där det bl a stadgas att representant från
SFAM:s styrelse skall inbjudas att hålla inledningsanförande.
BL färdigställer dokumentet.

§ 262

Svenska Läkaresällskapet
1. SLS kommitté för e-hälsa har skickat ett antal frågor om digitalisering.
GE svarar.
2. Nominering till ordförandeposter i tre av SLS delegationer samt till nämndledamöter och
revisorer.
Frågan bordlades.

§ 263

Nationella programområden (NPO)
Förfrågan har inkommit från Läkarförbundet angående nominering av allmänläkare till
nationella programområdet för rörelseorganens sjukdomar.
Läkarförbundet har erbjudit sig vara kontaktpunkt mellan NPO och specialitetsföreningarna och
gallra bland de förfrågningar om medverkan i NPO och i arbetsgrupper som förväntas. Avsikten
är att minska antalet direkta utskick från NPO till specialitetsföreningarna.
Med hänsyn till detta beslutade styrelsen att
– avvakta med besked till SLF angående nominering av allmänläkare till området
rörelseorganens sjukdomar. AL meddelar SLF.
– tacka nej till SLF:s erbjudande om gallring av utskick till SFAM:s styrelse
eftersom specialiteten allmänmedicin har intressen att bevaka inom merparten
programområden. AL svarar SLF.
– föreslå en alternativ lösning som innebär att ledamöter i SFAM:s lokalföreningar inbjuds
medverka i de programområden som är aktuella inom den egna regionen. MK kontaktar
ordföranden i Primärvårdsrådet.

§ 264

Socialstyrelsen
Förfrågan om nominering till Socialstyrelsens sakkunniggrupp för nivåstrukturering av vård och
behandling av självskadebeteende. Styrelsen beslutade avböja erbjudandet.
AL meddelar Socialstyrelsen.

§ 265

GDPR
AT presenterade förslag till GDPR-policy avsedd för SFAM:s publika webbsida. Sedan tidigare
finns ett preliminärt förslag till föreningspolicy. Båda dokumenten har skickats till SLF för
synpunkter.
GE bevakar ärendet.

§ 266

Projektet ”Alkoholen och samhället”
Jonas Sjögreen, medlem i styrgruppen för projektet, har föreslagit ”alkohol och hypertoni” som
tema och söker SFAM:s stöd för förslaget. Styrelsen beslutade att stödja föreslaget tema.
AL meddelar Jonas Sjögreen.

§ 267

Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev ligger färdigt sedan en tid, men publicering har inte skett, varför brevet riskerar
att bli inaktuellt.
Styrelsen beslutade att avvakta publicering samt låta innehållet kvarstå oförändrat.

§ 268

SFAM:s webbsida
AT efterlyste bestämmelser för externa annonser på webbsidan.
Styrelsen konstaterade att revidering av reglerna för annonsering på webbsidan pågår.

§ 269

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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