
Protokoll styrelsemöte 19-04-09 kl 20 – 21.30, video 

Närvarande 
Annika Larsson (AL), ordförande 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare (fr kl 21) 
Magnus Kåregård (MK), kassör (fr kl 21) 

 
Projekt Socialstyrelsen 2019 
– Endast 1,2 av ansökta 3,4 milj. Kr har beviljats. Styrelsen utsåg AL, MK och GE att ingå i en 
arbetsgrupp som tar fram förslag till hur medlen ska fördelas. AL är sammankallande. 

Studiebrev 
– Studiebrevet ”Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och 
trombocythämmare” behöver uppdateras. Enligt tidigare praxis utgår arvode på maximalt 10 000 
kr inklusive moms för arbetet. GE meddelar författaren, Gunilla Byström. 

Fullmäktigemötet 2019 
– Styrelsen förordade Anders Lundqvist som mötesordförande under fullmäktigemötet 8 maj. AL 
tillfrågar. 

– Styrelsen har tagit beslut om motiveringar för Årets Lejon (E-postbeslut) 

– Svenska Läkaresällskapets förslag om förändring av medlemsstruktur för sektionerna samt ett 
förslag från SFAM Stor-Göteborg angående bolagsbildning läggs in som propositioner i separata 
punkter på dagordningen. 

– Kallelse till fullmäktige inklusive valberedningens förslag, motion, samt verksamhetsplan 2019 
har skickats med E-post till lokalföreningarna den 8 april. Kompletterande dokument med 
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, propositioner samt information om 
lokalföreningsmöte skickas i en andra omgång. 

Allmänmedicinsk kongress 2020 
– Styrelsen beslutade att utse SFAM-Jämtland till arrangör av 2020 års Allmänmedicinska 
kongress 

Almedalsveckan 2019 
– Rubrik, innehåll och förslag till medverkande i SFAM:s Almedalsseminarium 2019 fastställdes. 

Remisser och förfrågningar 
– Remiss Svenska Läkaresällskapet angående läkemedel. Svar enligt förslag från Jan Håkansson. 
GE skickar svar. (E-postbeslut) 

– Remiss Svenska Läkaresällskapet angående förslag om dataskyddsbestämmelser och oredlighet 
i forskning. Forskningsrådet förväntas svara. 

– Remiss Sveriges Läkarförbund angående förslag till reviderat sjukvårdspolitiskt program: ”Bot 
och bättring”. BL svarar. 

– Remiss Sveriges Läkarförbund: Uppmärksamhetsinformation. Synpunkter skickas som E-post av 
UE. 

– Förfrågan från Sveriges Läkarförbund angående personer engagerade i rehabilitering och 
habilitering. AL svarar. 



Råden 

– Till ordförande för Rådet för hållbar diagnostik o behandling utsåg styrelsen Halfdan Petursson. 
AL informerar rådet. 

– Förfrågan angående finansiering av EURACT-kurs i kompetensvärdering för Eva de Fine Licht. 
Resekostnad och kursavgift bör i första hand belasta rådets egen budget. Om ytterligare bidrag 
behövs kan föreningens kassör ta beslut. MK meddelar frågeställaren. 

Lokalföreningar 

– Hittills har det inte kommit till styrelsens eller kansliets kännedom att någon lokalförening 
utsett representanter till nationellt programområde (NPO). Lokalföreningen kan dock ha tagit 
kontakt direkt med NPO-ansvarig och utsett sådana representanter utan att meddela centrala 
SFAM.  Frågan hänvisas till lokalföreningsmötet den 8 maj. 
 

Övrigt 

– I samband med nya upphandlingsrutiner, inkluderande SFAM-kurser, behöver arrangören stöd, 
bland annat för kostnadsberäkning. MK utses till kontaktperson.  

– AL rapporterade från rundabordssamtal på socialdepartementet 19-04-08 

Nyhetsbrev april 
– Bordläggs till styrelsemöte 26/4 i Sthlm 

 

 

Justeras 

 

Gösta Eliasson    Annika Larsson 
  


