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Protokoll styrelsemöte  
Tid:  19-04-26 kl 8.30 - 16 
Plats:  Freys hotell, Bryggaregatan 12, Stockholm 

 
Kallade 
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. (Deltog per tel 8.30-9.45) 
 
Meddelat förhinder 
Maria Wolf (MW), ledamot 

Adjungerad 
Magnus Isacson (MI), Stockholm. ( kl 11.30-12.30) 

 

Ämne 
Ordföranden öppnade mötet 
 
Dagordningen fastställdes 
 
Föregående protokoll 
genomgicks och lades till handlingarna 
 
Allmänmedicinsk kongress 2019 
– Kongressarrangören har erbjudit videoinspelning av seminarier för publicering på SFAM:s webb till en 

kostnad av 20 Tkr. Styrelsen beslutade anta erbjudandet. Beloppet ska tas från kongressens 
överskott. AT väljer 7 seminarier lämpliga för inspelning.  

 
Allmänmedicinsk kongress 2020 
– SFAM-Jämtland har ställt villkor för att arrangera Allmänmedicinsk Kongress 2020, innebärande 

kongressavgift för deltagande examinander. AL kontaktar SFAM-Jämtland. 
 
Projekt 
– Styrelsen beslutade anta arbetsgruppens (AL, MK, GE) förslag om intern fördelning av projektbidrag 

från Socialstyrelsen. Se bilaga 
 
Kurser mm 
– Två regioner har beslutat att upphandling ska vara obligatoriskt för kurser och kongresser riktade till 

ST-läkare och specialister. Styrelsen diskuterade hur SFAM bör förhålla sig och föreslår att frågan tas 
upp på lokalföreningsmöte 8 maj. 

 
– Styrelsen beslutade avböja ett tidigare erbjudande från WMA om prenumeration på digital plattform 

för webbkurser. 
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– IFörfrågan från Eva de Fine Licht, Utbildningsrådet, angående deltagande i Assessmentkurs (EURACT) 
för 1-3 personer. Styrelsen anser att en person bör delta, att kostnaden bör rymmas inom rådets 
budget men att SFAM vid behov kan tillskjuta resterande medel. 

 
– Förfrågan från Josef Milerad, Svenska Skolläkarföreningen angående samarbete kring framtida 

kursämnen. Hänvisades till beslut via e-post. 
 
SFAM:s webbsida 
– Vissa dokument och regelverk på hemsidan är i behov av uppdatering. MK uppdaterar dokument för 

Regler för ekonomisk ersättning, GE går igenom och uppdaterar övriga dokument. 
 
ST-frågor 
– Den praxis som tillämpas av studierektorer och verksamhetschefer vid godkännande av vetenskapligt 

arbete för ST-läkare varierar. Socialstyrelsens föreskrift är allmänt hållen, medan SFAM:s anvisning är 
mer detaljerad. Styrelsen ansåg att frågan bör aktualiseras vid studierektorsnätverkets möte 8 maj. 

 
Remisser 
– SLF: Förslag till FK:s föreskrifter angående försäkringsmedicinska utredningar. AL meddelar SFAM:s 

synpunkter till SLF. 
 
Läkemedelsutredningen SOU 2018:89 
– LIF har Inbjudit SFAM till rundabordssamtal 29 april angående Läkemedelsutredningen. UE deltar. 
 
Nyhetsbrev maj 
– UE ombesörjer utskick 
 
Ordföranden avslutade mötet 
 

 


