Protokoll vid styrelsemöte via video 2019-02-21 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 (fr kl 20.20)
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Maria Wolf (MW), ledamot (fr kl 20.40)
§ 46

Mötet öppnades
Dagordningen fastställdes.

§ 47

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 48

Kansliet
En hyreshöjning för nuvarande kanslilokaler har aviserats. SLS kan erbjuda lokaler till lägre
hyra, förutsatt att SFAM ansluter samtliga medlemmar till SLS. Svensk kirurgisk förening
(SKF) delar kanslilokal med SFAM och en förhandling om fördelningen av hyran mellan SKF
och SFAM har inletts.
Styrelsen beslutade att behålla nuvarande lokaler. MK kontaktar SKF och hyresvärd.

§ 49

Socialstyrelsen
Styrelsen beslutade ansöka om Statsbidrag för 2019 för insatser som främjar arbetet med
sjukdomsförebyggande metoder. Ansökan färdigställs av AL, MK, HS och GE.
Frågan om godkännande av tidigare vetenskapligt arbete för ST-läkare tillämpas olika och
diskuteras på sociala media. AL kontaktar Socialstyrelsen, alternativt ett möte.
Styrelsen beslutade att till ledamot i HSAN (förutom Rita Fernvall) även nominera MK.
AL meddelar HSAN.

§ 50

Läkartidningen
AL har tillfrågats om att kommentera statistik över antalet utfärdade specialistbevis i
allmänmedicin.
Styrelsen bidrog med synpunkter

§ 51

Almedalsveckan 2019
Ett förslag om att som seminarium spela ett tänkt framtidsscenario i primärvården vann
gehör.

§ 52

Progresstest
SFAM har tidigare medverkat i progresstestprojektet. Ansvar för utveckling och
marknadsföring ligger hos Medibas, som önskat ett klarläggande av SFAM:s fortsatta roll.
Styrelsen bedömer att SFAM saknar möjlighet att helt eller delvis ansvara för projektet och
är nöjd med nuvarande lösning.
GE formulerar svar.

§ 53

AT-stämman 2019
SFAM planerar för att bemanna en monter.
Bordlades för e-postbeslut.

§ 54

SLS
Remiss: Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89), deadline 19-04-26
Bordlades för e-postbeslut.

§ 55

Nyhetsbrev
Material till nyhetsbrev saknas för närvarande.

§ 56

Kursgranskning
Organisation, rutiner och regler för bedömning av allmänmedicinska kurser behöver
fastställas.
Bordlades till styrelsemöte med utbildningsrådet 15 mars.

§ 57

Allmänmedicinsk kongress 2019
AT gav en lägesrapport.
Märit Löfgren, kongresskommittén, föreslår att SFAM tar fram en vägledning för
kommande arrangörer.
Bordlades.

§ 58

Sociala medier
Förhållandet till sociala medier diskuterades. Mera omfattande diskussion behövs vid ett
kommande möte, ev efter att ny styrelse är vald.

§ 59

Internationellt (uppföljning av §39)
Representant till NFGP Kongresskommitté. Professor Cecilia Björkelund, enheten för
allmänmedicin, Göteborg har meddelat att hon kommer att delta.

§ 60

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Annika Larsson
Ordförande

