
 
 
Protokoll styrelsemöte  

24 maj 2019, kl 8.30 – 16  
Freys Konferens, Bryggargatan 12, Stockholm 

Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordf 
Annika Larsson (AL), vice ordf  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Ulrika Elmroth (UE), ledamot 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekr 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansli (11.40 – 12) 
 
Anmält förhinder 
Magnus Kåregård (MK), kassör (delt. per tel 11.15-11.30) 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot 
 

1  Mötet öppnades 

2  Dagordningen godkändes 

3  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

4  Uppföljning efter Allmänmedicinsk Kongress 2019 

Under lokalföreningsmötet 19-05-08 (se minnesanteckning) framfördes önskemål till styrelsen 
om att: 
p.1 Skapa ett presentationsmaterial för SFAM:s hemsida.  
Styrelsen beslutade att uppdra åt MI och AT att, med hjälp av BL, insamla, gå igenom och 
uppdatera befintligt material till hjälp för lokalföreningarna i deras påverkansarbete. 

p. 5 Argumentera för allmänmedicin som sidotjänstgöring för övriga specialiteter.  
En specialitetsövergripande debattartikel till Läkartidningen med detta tema förbereds för 
närvarande. GE ansvarar för SFAM:s bidrag. 

p. 8 Lokalföreningsmöte hösten 2019, ev. som webbinarium.  
Bordlades till styrelsemöte 19-08-26-27. 

Under fullmäktigemöte 19-05-08 behandlades två propositioner: 

1 Ändrad medlemsstruktur för Svenska Läkaresällskapet.  
UE formulerar text som beskriver konsekvenserna för SFAM inför fullmäktigebeslut 2020. 

2 Proposition angående bolagsbildning.  
Styrelsen fick av FM i uppdrag att starta en utredning av förutsättningarna för bolagsbildning.  
Bordlades till nästkommande styrelsemöte. 

5  Almedalsveckan 2019 

SFAM/SFAM-Gotland Mingel 2/7. 
Styrelsen beslutade att SFAM står för kostnaden för enklare förtäring till ett 50-tal personer. 
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GE beställer. 

Politikermöte.  
Styrelsen möter Acko Ankarberg (KD) 1/7 kl 10-11 

Dagens Medicins maktmingel.  
MI och GE deltar 3/7. 

Deltagande i övriga seminarier.  
Fastställs på videomöte 24/6. 

6  Externa organisationer och arbetsgrupper 

Leading Health Care (LHC).  
UE deltar i LHC Mingel 25/6. Styrelsen beslutade avsluta medlemskapet från och med 19-06-
01, bland annat av kostnadsskäl. MI meddelar LHC. 

Styrgruppen för Säker Suicidprevention.  
Förslag till två personer lämpliga till har inkommit från SFAM-Gävleborg. De har kontaktats 
och ombetts kontakta styrgruppen.  

SAFU  
DLF har föreslagit att ansvaret för SAFU övertas av SFAM, vilket får konsekvenser för 
utbildningsrådet och forskningsrådet. BL kontaktar forskningsrådet för synpunkter. 

7  Styrelseinternat 26–27 augusti. Planering. 

Lokal.  
Styrelsen uppdrog till MK att boka lämplig lokal i trakten av Skanör/Falsterbo.  

Program.  
Planering av framtida styrelsearbete, bolagiseringsfrågan, nya utredningsförslag från A 
Nergårdh och G Stiernstedt samt kartläggning av SFAM:s idémässiga underlag med tonvikt på 
yngre kollegor och medlemmarnas åsikter och attityder.  

Gäster.  
Styrelsen beslutade att inbjuda Karin Ranstad, SFAM:s kursgranskare till internatet. GE 
meddelar Karin Ranstad. 

8  Råd, nätverk, tidningen 

Rådet för sköra äldre.  
Ordföranden, Sonja Modin, önskar styrelsens synpunkter på ”Skrivelse om vården av sköra 
Äldre”. Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen och fortsatt utveckling av tankegångarna.  
Styrelsen beslutade att adjungera rådsrepresentant(er) från rådet till styrelsemöte i oktober 
2019.  MI kontaktar Sonja Modin. 

Offert om AllmänMedicin som e-tidning.  
Förslag från chefredaktör Ingrid Eckerman (IE) om att publicera AllmänMedicin både som 
pappers- och e-tidning. Styrelsen rekommenderar IE att utveckla förslaget, att se över 
marknaden samt be leverantören om ett testnummer av e-tidningen. MI kontaktar IE. 

Råd för psykisk ohälsa. 
SFAM ser behov av att starta ett råd för psykisk ohälsa. För att rekrytera medlemmar kan 
nyhetsbreven användas. MI kontaktar Sandra af Winklerfeldt, Stockholm. 

9  Kansliet 

HS redogjorde för arbetssituationen på kansliet och presenterade förslag till 
prioriteringsordning under den närmaste tiden. Styrelsen godkände prioriteringarna. 

10  Specialitetsföreningar 

Tilläggsspecialiteter.  
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Frågan hur SFAM principiellt bör förhålla sig när det gäller stöd till vissa tilläggsspecialiteter 
som eventuellt kan påverka rekryteringen till allmänmedicin har väckts av fortbildningsrådet. 
Styrelsen diskuterade frågan utan att ta ställning. AL svarar fortbildningsrådet. 

Skolläkarföreningen.  
En fråga har ställts av Skolläkarföreningen angående gemensamma kursämnen för ST-läkare i 
allmänmedicin och skolhälsovård. Styrelsen konstaterade att frågan saknar relevans då SFAM 
inte producerar kurser. AL svarar Skolläkarföreningen. 

11  Internationella möten 

NFGP Köpenhamn april 2019.  
AL deltog som t f ordförande i SFAM och gav en rapport från mötet. 

Nordic Congress Aalborg 2019.  
UE representerar SFAM. Christina Vestlund, VGR, representerar Sverige i gruppen Nordic 
Committee for Training in General Practice. 

WONCA Europe Bratislava 2019.  
Styrelsen uppdrar till MI att delta som representant för SFAM (e-postbeslut). 

12  Opinionsbildning 

Opinionsbildning.  
Det finns behov av utbildning i opinionsbildning för styrelsemedlemmarna. MI kontaktar 
Cecilia Sandahl, Läkarförbundet. 

Politikerinbjudningar.  
Ett förslag har väckts inom styrelsen om att bjuda in politiker till fysiska styrelsemöten. 
Förslaget skrinlades på grund av tidsbrist. 

Medlemsenkät.  
Ett förslag har väckts i styrelsen om att genom en enkät tillfråga SFAM:s medlemmar om 
förväntningar på föreningen och dess styrelse samt hur de ser på primärvårdens organisation. 
MI tar fram förslag till enkätfrågor. 

Sociala medier.  
SFAM:s roll och dess aktivitet på Facebook, Twitter och andra sociala medier diskuterades. 

13  Allmänmedicinsk kongress 

Allmänmedicinsk Kongress 2020.  
Ett budgetförslag från kongresskommittén presenterades. Frågan om godkännande av 
budgeten bordlades. 

Styrelserepresentation i kongressens vetenskapliga kommitté.  
Styrelsen utsåg BL till representant.  

Avgift för specialistexamen.  
Styrelsen beslutade höja avgiften från 14 000 till 15 500 kronor. Höjningen motiveras av att 
examinandernas kongressavgifter nästa år belastar SFAM. 

Allmänmedicinsk Kongress 2021.  
Erbjudande från kollegor i Jönköping om att arrangera kongressen 2012. AL kontaktar 
Jönköpingsgruppen för förslag till datum samt förmedlar kontakten med 2019 års 
kongressbyrå, Resia. 

14  Ekonomi 

Kontrakt kursgranskning.  
Förslag till kontrakt för kursgranskning med Studierektorsenhet Primärvård VGR har tagits 
fram och kommer att skickas till studierektorsenheten. 

Synpunkter från revisorerna på säkerhet vid fakturahantering.  
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Bordlagt 

Utredning av förutsättningarna för och konsekvenserna vid bolagsbildning.  
Bordlagt. 

15  Övriga frågor 

Fortbildningsprojektet 2019.  
Styrelsen beslutade att AL ska kvarstå i styrgruppen för projektet. 

16  Nyhetsbrev maj 
-Inbjudan till SFAM:s fortbildningsprojekt 2019 
-Några highlights från styrelsemötet 24 maj 
-Info om SLS fullmäktige och att förslag om ny struktur gick igenom 

17  Mötet avslutades 


