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Protokoll styrelsemöte 19-09-19 kl 20.00–21.40 Video 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare (från kl 21.00) 
Magnus Kåregård (MK), kassör (från kl 20.30) 
Ulrika Elmroth (UE), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Frånvarande 
Maria Wolf (MW), ledamot 
 

1.  Mötet öppnades 
 

2.  Dagordningen fastställdes 
 

3.  Föregående protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna 
 

4.  Kansliet 
–För närvarande begränsad kapacitet, som beräknas kvarstå till årsskiftet. Ett 
meddelande om detta läggs på hemsidan (AT). 
–Lönerevision planeras. 
 

5.  Allmänmedicinsk kongress 2020 i Åre 
Förslag från kongresskommittén angående förmöte för ST-läkare och specialister < 5 
år. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. MI svarar.  
 

6.  Lokalföreningarna 
–Presentationsmaterial enligt uppdrag av lokalföreningarna 19-05-08 är nu 
färdigställt. 
–Lokalföreningsmöte planeras till 19-11-25 som webbinarium. Annika Brorsson, 
ordförande för SFAM-Malmö, föreslogs till mötesmoderator. Stabil teknisk plattform 
krävs. GE kontaktar region Skåne samt formulerar förslag till inbjudan. 
 

7.  Remisser 
–Svenska Läkaresällskapet: Nationell handlingsplan för patientsäkerhet.  
SFAM.Q har meddelat att man inte har något att tillägga. GE/HS svarar 
–Svenska Läkaresällskapet: Synpunkter på ”Bättre blankett” – remissversioner av 
formulär för god man, förvaltare, LPT, LRV 
Styrelsen har inget att anföra. GE/HS svarar. 
 

8.  Socialstyrelsen 
Inbjudan till möte med ledamöterna i programrådet för levnadsvanor 19-10-21. 
MI tillfrågar MW, alternativt UE. 
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9.  Forskning 
BL informerade styrelsen om SAFU:s arbete. En önskan som framförts är ökad 
medverkan av de allmänmedicinska institutionerna samt ökat fokus på 
utbildningsfrågor. Styrelsen kan konstatera att SAFU är en viktig grupp och bör 
fortsätta sitt arbete. Frågan om fördelning av finansiering och ansvar mellan SFAM 
och DLF bordlades till SFAM:s styrelsemöte 19-10-24-25 
 

10.  Nyhetsbrev 
Inget nytt nyhetsbrev för kommande period. 
 

11.  Övriga frågor 
På förslag av Karin Ranstad utsåg styrelsen i samband med ordinarie styrelsemöte 
19-09-05 Fia-Lotta Pipping till kursgranskare.  
Det har framkommit uppgifter om att Fia-Lotta Pipping arbetar för kommersiell 
kursgivare och att en jävssituation således uppkommit.  
Styrelsen beslutade att inhibera utnämningen 19-09-05 av Fia-Lotta Pipping till 
kursgranskare. GE har informerat. 
 

12.  Mötet avslutades 
 

 
 
 
 
 
……………………………………………………..  ……………………………………………………… 
Gösta Eliasson   Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


