Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2019-02-07 kl 20.00-22.30
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
Maria Wolf (MW), ledamot
§ 30

Mötet öppnades
Dagordningen fastställdes.

§ 31

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 32

Läkemedelsverket (LMV)
inbjudan till expertmöte gällande ny rekommendation för läkemedelsbehandling av
osteoporos. Styrelsen beslutade tillfråga Lena Granlund, Märit Wallander samt Taye
Demeke. BL svarar LMV.

§ 33

Svenska Läkaresällskapet (SLS)
Rapport från SLS arbetsgrupp för primärvård.
Styrelsen beslutade skicka liggande förslag till svar efter mindre justering. BL justerar
texten.
Ledamöter från SFAM till SLS fullmäktigemöte.
Tidigare utsedda ordinarie ledamöter: Jonas Sjögreen, Ulrika Elmroth och Hanna Åsberg.
Hanna Åsberg kommer att ersättas av suppleant. HS anmäler.
Remiss: Samspel för hälsa SOU 2018:80. AL och AT skriver svar till SLS.

§ 34

Inbjudan till arbetsgrupp ”Bättre blankett”
Ingen reaktion på utskick till råd och lokalföreningar. AL svarar och tackar nej.

§ 35

Sveriges läkarförbund
Styrelsen utsåg AL och GE att närvara vid Läkarförbundets specialitetsrepresentantskapsmöte 3 april.
Remiss: Samspel för hälsa SOU 2018:80. AL och AT skriver svar till SLF.

§ 36

Lokalföreningar
SFAM Storgöteborg önskar starta aktiebolag för allmänmedicinsk utbildning.
Styrelsen beslutade inbjuda lokalföreningens ordförande till styrelsemöte 15/3 för
diskussion. MK informerar Bernd Sengpiel.

§ 37

HSAN
Styrelsen beslutade att nominera Rita Fernholm och ev Micael Elmersson (ännu ej
tillfrågad) som ledamöter i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. BL tillfrågar Micael
Elmersson. AL informerar HSAN.

§ 38

Projektansökan 2019
Styrelsen beslutade ansöka om medel från Socialstyrelsen för insatser som främjar arbetet
med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för
a) Fortbildningsprojekt, aktivitet 1. GE ansvarar för ansökan
b) FQ- och studiemedelsprojekt, aktivitet 2. MW ansvarar för ansökan) samt
c) Podcastprojekt, aktivitet 3. UE ansvarar för ansökan.
Cecilia Ryding önskar genomföra FQ-gruppledarutbildning under hösten 2019.
Styrelsen beslutade ansöka om bidrag inom ramen för Faktivitet 2,
FQ/studiemedlesprojektet samt bistå med administrativt stöd. GE meddelar Cecilia Ryding.

§ 39

Internationellt
Representant till NFGP kongresskomitté.
Bordlagt

§ 40

Allmänmedicinsk kongress 2019 Borås
SFAM:s monter kommer bland annat att informera om SFAM:s råd och lokalföreningar
samt professorer inom allmänmedicin. HE färdigställer materialet.
Delar av DLF:s styrelse önskar möta SFAM:s styrelse under kongressen.
Styrelsen beslutade att arrangera ett möte. AT föreslår tidpunkt.

§ 41

Råden
Komplettering av lista kontaktpersoner för råden.
Hänskjuts till email-beslut.

§ 42

Utbildning
Organisation för kursgranskning - råd el nätverk?
Bordlagt.
AL informerade styrelsen om anfört jäv inom SLL och VGR från utbildningsföretaget Trivius
angående studierektorers rekommendationer av Kalymnoskurser.

§ 43

Almedalsveckan
Val av ämne för SFAM:s seminarium.
Bordlagt.

§ 44

Övrigt
Styrelsen beslutade att gällande principer för arvodering av ordförande och vice
ordförande 2018 ska gälla även under 2019 med periodisk registrering av nedlagd tid och
avstämning vid styrelsemöte 19-02-21.
Planerat styrelsemöte via video 19-03-28 flyttades till 19-03-27.

§ 45

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Annika Larsson
Ordförande

