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Protokoll styrelsemöte  
24/10 kl 13.00 – 25/10 16.30. Freys Hotel, Stockholm 

Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande (25/10)  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
Magnus Kåregård (MK), kassör (24/10) 
Ulrika Elmroth (UE), ledamot 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot (24/10 samt 25/10 13-16.30 
 
Adjungerade 
Heléne Swärd (HS), kansliet (24/10 12-14 samt 25/10 kl 8.30-13 
Katrin Engel 24/10 24/10 15.15-16 
Sonja Modin, Gunnar Carlgren, Magnus Nord och Sara Hallander 25/10 10-12 
 

1.  Mötet öppnades 

2.  Dagordningen fastställdes 

3.  Föregående protokoll 
gicks igenom och lades till handlingarna 

4.  Råd och nätverk 
Katrin Engel, specialist i allmänmedicin och biträdande verksamhetschef på Boo VC, 
Nacka, presenterade sig i egenskap av kontaktperson för det nybildade nätverket för 
psykisk ohälsa. Flera kollegor har visat intresse att delta i nätverket. Ett första 
nätverksmöte planeras till Allmänmedicinsk kongress 2020. Finns behov av ett tidigare 
nätverksmöte kan det finansieras av medel från SFAM.  

Sonja Modin, Gunnar Carlgren, Magnus Nord och Sara Hallander från Rådet för sköra 
äldre hade bjudits in. Rådets policydokument ”Viktiga faktorer för fungerande vård av 
sköra äldre” presenterades. Det kommer att uppdateras och därefter utgöra underlag 
för: 

- Kortversion, avsedd för professionen inklusive lokalföreningar. 
- Kortversion, avsedd för allmänhet och politiker 
- Powerpointversion avsedd för SFAM:s lokalföreningar 
- Artikel i ett kommande nummer av tidningen AllmänMedicin 
- Anmälan och abstrakt till Allmänmedicinsk kongress 2020. 

5.  Lokalföreningar 
Styrelsen har, på uppdrag av lokalföreningarna, tagit fram ett presentationsmaterial 
”Allmänmedicin -vad är det, och varför är det viktigt?” Texten justerades. MI stämmer 
av med DLF varefter materialet tillställs lokalföreningarna och publiceras på hemsidan 
(GE). 
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6.  Internt styrelsen 
Dokumentet ”Regelverk SFAM 15-03-01” gicks igenom. Skrivningen i sjätte stycket om 
20 % ersättning till ordförande, liksom styrelsemedlemmarnas prenumeration på 
Dagens Medicin tas bort (MI). 

Nuvarande personliga prenumerationer på Dagens Medicin sägs upp. Kansliets digitala 
prenumeration kan användas. AT skickar inloggningsuppgift till styrelsen. 

7.  Forskning och utbildning 

- SAFU. BL informerade om SAFU och dess fortsättning efter tidigare DLF-beslut att 
överlåta nätverket till SFAM. Styrelsen anser att nätverket har betydelse för samverkan 
mellan SFAM och landets allmänmedicinska enheter. Styrelsen beslutade överta 
nätverket inklusive ekonomiskt ansvar. Organisation, val av ordförande mm kommer 
att diskuteras vid möte med DLF 5/11 (MI och AT). 

- Progresstest. Fråga från Remy Waardenburg, Medibas, angående medverkan från 
SFAM för marknadsföring. Styrelsen ansåg att principerna för SFAM:s kursgranskning 
kan tillämpas. Frågeställaren adjungeras till styrelsemöte 9-10/12. GE svarar. 

- Svenska Läkaresällskapet (SLS) har nyligen genomfört ett pilotförsök med medicinsk 
kvalitetsrevision av två vårdcentraler. För att underlätta fortsatt kommunikationen 
mellan SFAM och SLS avser styrelsen att inbjuda de allmänmedicinska 
representanterna i SLS nämnd till ett kommande styrelsemöte. 

8.  Rapporter från externa aktiviteter och möten 
- Vid möte på Socialstyrelsen angående projektet för förbättrade levnadsvanor deltog 
projektledaren för fortbildningsprojektet, Ulf Måwe. 

- GE rapporterade från möte med Acko Ankarberg (KD), ordförande för riksdagens 
socialutskott och DLF:s ordförande. Listning, listtak, övergångslösningar, 
primärvårdsreform och fortbildning diskuterades.  

- MW rapporterade från SLS ordförandekonferens. 

- MI rapporterade från DLF:s höstseminarium i Steningevik. 

- MI rapporterade från möte på SKL där arbetet med nationella kunskapsstödet (NKS) 
samt nationella och regionala arbetsgrupper (NAG, RAG) presenterades. Styrelsen 
föreslår att en artikel i tidningen AllmänMedicin görs om basala frågor gällande NKS, 
med intervjuer av person(er) insatta i frågan. (GE). MI kontaktar Emma Spak, SKL, 
angående information om NKS vid Allmänmedicinsk Kongress 2020. 

- MI rapporterade från möte med Svensk Geriatrisk förening (SGF) angående 
sidotjänstgöring för ST i geriatrik i primärvård. BL föreslår Margareta Hellgren, VGR, att 
sondera Socialstyrelsens inställning till sidotjänstgöring för andra specialiteter i 
primärvård. 

- Erbjudande från Dagens Medicin om att lämna förslag till innehåll för Primärvårdens 
dag 20-03-17. Styrelsen förväntas svara. GE sammanställer förslagen och svarar DM. 

9.  Ekonomi 
- Genomgång av föreningens ekonomi. Prognosen är positiv avseende årets utfall. 

- HS påminner projektansvariga inom levnadsvaneprojektet om att skicka slutlig faktura 
före 31/12. 
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- En uppräkning av ersättningen till Karin Lindhagen för arbete med hemsidan gjordes. 
Avtal tas fram av HS 

- Styrelsen beslutade höja ersättningen till de Mitt-i-ST-värderare som anställs av 
föreningen till 6 500 kr fr o m 1/12. Ersättning vid fakturering från egen firma behålls 
oförändrad. 

10.  Bolagsbildning 
MK presenterade en styrelseintern utredning om förutsättningar, konsekvenser och 
ekonomi rörande bildande av bolag. 

I utredningen avråds SFAM från att bilda bolag. Inga hinder finns dock att en eller flera 
lokalföreningar bildar bolag där de senare är ägare. 

MK anmodas att komplettera utredningen och sammanfatta för- och nackdelar. GE 
distribuerar utredningen till lokalföreningarna inför lokalföreningsmöte 25/11. 

11.  Inkomna remisser 
- SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. Remissen skickas till lokalföreningar, råd och nätverk 
för synpunkter senast till 30/11 (GE, HS). Styrelsen uppdrar samtidigt åt AL, BL, MW och 
AT att ta fram ett remissvar före 9/12.  

- SFAM-H-nätverket har skrivit svar på remiss om fyra SVF:er. GE vidarebefordrar svaret 
i oförändrad form (HS). 

- SFAM-H har även avgett synpunkter på användningen av ACG som svar på förfrågan 
från VGR. Svar till VGR formuleras av AT, med synpunkter från övriga styrelsen.  

- Riktlinjer för estetiska behandlingar. Styrelsen har inga invändningar mot innehållet. 
Svar skickas (GE, HS). 

12.  Kansli 
Information om nuläge. Kapaciteten är reducerad till hälften fr o m 1/12. Ersättare har 
vidtalats.  

13.  Övergångslösningar 
MI justerar ett sammanfattande dokument med olika förslag till övergångslösningar. 
Styrelsen ger synpunkter. Dokumentet är bland annat avsett att användas av 
lokalföreningar. 

14.  ST-frågor 
Förfrågan från Jan-Eric Olsson angående Multi Source Feedback (MSF), ett hjälpmedel 
för ST-läkare byggt på 360-gradersbedömning, angående hjälp från SFAM med 
marknadsföring. 

Frågeställaren hänvisas till studierektorsnätverket och till medverkan vid 
Allmänmedicinsk kongress 2020. MI svarar J-E Olsson. 

15.  Tidningen Allmänmedicin 
- Äldre nummer av AllmänMedicin har inskannats. Arbete med överföring av filer till 
hemsidan kvarstår. Styrelsen beslutade att överföringsarbetet kan genomföras inom en 
ekonomisk ram på 5 000 kr. MI svarar Ingrid Eckerman 
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16.  Samarbete kring enkät från Cancerfonden 
-Förfrågan om medverkan av SFAM i en enkätundersökning till allmänläkare angående 
tidigupptäckt av cancer. Cancerfonden erbjuds notis med länk till enkäten på SFAM:s 
nyhetsbrev. MI svarar. 

17.  Månadens nyhetsbrev 

Remiss Digifysiskt vårdval 
Kvalitetsdag 
Uppmaning om abstrakt till AllmänMedicinsk kongress 
Vecka 3 -kurs 
Cancerfondens enkät 

18.  Kommande styrelsemöten 2020 
(Videomöte om ej annat anges) 
9 januari 
28 januari 
13-14 februari. Fysiskt möte 
3 mars 
17 mars 
2-3 april. Fysiskt möte 
16 april 
29 april 

19.  Mötet avslutades 

  
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
……………………………………………. …………………………………………….. 
Gösta Eliasson Magnus Isacson 
Facklig sekreterare Ordförande 
 


