Protokoll från styrelsemöte via video 2018-12-20 kl 20-22
Närvarande
Annika Larsson (AL), ordförande
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot
Magnus Kåregård (MK), kassör
§ 286

Mötet öppnades, dagordningen fastställdes.

§ 287

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 288

IT-frågor och datasäkerhet
Styrelsen har tagit fram dokument som beskriver föreningens policy i enlighet med GDPR,
det ena avsett att läggas ut på webbsidan, det andra avsett att vara ett internt
arbetsdokument.
Styrelsen beslutade att anta dokumentet för webbsidan samt att göra ett förtydligande av
texten i arbetsdokumentet. GE kontaktar SLF för förtydligande.

§ 289

Internationellt
Uppföljning av § 272 protokoll 18-12-07 om val av representant till Nordic committee on
specialist training in general practice. Ärendet bordlades.

§ 290

ST-frågor
Styrelsen har tagit fram en policy avsedd för arrangörer av SFAM:s ST-dagar. Justeras i
samförstånd med föregående arrangör. BL färdigställer dokumentet.
Styrelsen beslutade att utse UE som kontaktperson till arrangörerna av ST-dagar i
Stockholm.
Uppföljning av § 258 protokoll 2018-11-22 om längden på sidoutbildning.
Något svar från Utbildningsrådet har inte inkommit. Styrelsen ansåg att frågan lämplig att
tas upp på studierektorsmöte vid kongressen 2019. AT kontaktar arrangörerna (Eva de Fine
Licht, Christina Vestlund).

§ 291

Webbsidan
AT informerade om olika typer av serviceavtal. Styrelsen uppdrog åt AT att begära in offert
från IT-leverantören.

§ 292

Svenska Läkaresällskapet
Inbjudan till hearing om Uppmärksamhetsinformation i journal. Styrelsen beslutade att
inte prioritera detta. AL meddelar SLS.
SLS delegation för medicinsk etik önskar deltagare till arbetsgrupp rörande intyg för
tvångsvård, god man och förvaltare (”Projekt Bättre Blankett”). Styrelsen beslutade att
lokalföreningarna ska delges önskemålet. AL svarar SLS att det sannolikt blir svårt att hinna
få fram namn innan 14/1.

§ 293

Allmänmedicinsk kongress
Arrangörer för SFAM-kongress 2020 saknas. AL kontaktar ett urval lämpliga
lokalföreningar.

§ 294

Almedalsveckan 2019
SFAM har tilldelats en egen seminarietid i Läkartidningens tält måndag 1 juli kl 14.10-15.

§ 295

Forskning - SAFU
BL rapporterade från SAFU-möte. Vid detta presenterades en ALF-utvärdering och man
enades om ett handlingsprogram. Mats Bojestig informerade om NPO och sade sig vara
medveten om situationen för specialiteten allmänmedicin.

§ 296

Nyhetsbrev
Inget Nyhetsbrev skrivs efter dagens möte pga lång fördröjning under helgperioden.

§ 297

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Annika Larsson
Ordförande

