
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Datum: 2018-02-02, kl 08.30-16.00 
Plats: Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm
 

Närvarande: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordf 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf (per telefon) 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr 
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr 
Maria Wolf (MW), ledamot 
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
 
Meddelat förhinder: 
Peter Berggren PB), ledamot 

Adjungerade: 
Heléne Swärd (HS), kansliet (hela mötet) 
Rita Fernholm, SFAM.Q, kl 12.00-14.00 
Charlotte Hedberg, Utbildningsrådet, kl 15.00-16.00 
 
 

 
§ 9 Mötet öppnas 
 Dagordningen fastställdes. 
  
§ 10 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 11 Remiss Bastjänstgöring 

Förslag har inkommit från Utbildningsrådet. GE utformar SFAMs förslag remissvar och 
mejlar det till styrelsen för godkännande. 

  
§ 12 Förfrågan ang. granskning av användarvänligheten av Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

UE tillfrågar i första hand ST-rådet, i andra hand Rådet för hållbar diagnostik och 
behandling och i tredje hand SFAM.Q. 

  
§ 13 Nationell konferens om kliniskt kunskapsstöd, förslag 

Konferensen 2017 blev framgångsrik. MK tillfrågar Sten Tyrberg och Lisa Johansson om 
Region Skåne kan arrangera ny konferens 2019. 

  
§ 14 Manifestation för framtidens primärvård 

Skriftligt förslag har inkommit från Jonas Sjögreen om möte i Västerås 8-9 maj 2018 för att 
beskriva mål för framtidens primärvård, bl. a. genom exempel från välfungerande 
vårdcentraler. Styrelsen beslutade stödja förslaget samt att, om behov uppstår, även bidra 
till finansieringen. 
ÅÅ påpekade att ett manifest som beskriver målen för primärvården med nödvändighet 
måste beskriva ekonomiska konsekvenser.  

  
 



 
§ 15 Statsbidrag via Socialstyrelsen för att stödja implementering av nationella riktlinjer för 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska 
sjukdomar. 
Styrelsen har för avsikt att söka bidrag för fortsatt finansiering av vissa oavslutade 
delprojekt inom 2017 års projekt för förbättrad vård av kroniskt sjuka. Styrelsen uppdrog 
åt UE att ta reda på mer information om hur ansökningsprocessen går till. 

  
§ 16 Kansliet 

HS rapporterade om att kanslifunktionen är välfungerande. 
  
§ 17 Föreningens ekonomi 

MK och HS redogjorde för föreningens ekonomi. Lokalföreningsbidraget höjs från 100 till 
150 kronor per år och medlem fr o m 1 januari 2018. 

  
§ 18 2017 års projekt för förbättrad vård för kroniskt sjuka 

HÅ presenterade den slutrapport som nu redovisats till Socialstyrelsen. 
  
§ 19 Planering inför årets kongress och fullmäktige 

Kallelse till fullmäktigemöte skickas senast 18 mars, övrigt material till fullmäktige senast 2 
april. 

  
§ 20 Sjukvårdspolitiska talespersoner i Socialutskottet 

Kontakterna med politiker tillsammans med DLF:s styrelsemedlemmar pågår. 
  
§ 21 SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling 

Rådet har förtjänstfullt översatt ”Position paper Overdiagnosis and related medical 
excess” (tidigare antaget av NFGP och SFAM) till svenska. Dokumentet kommer att läggas 
ut på sfam.se. 

  
§ 22 Rättslig tvist mellan SFAM och IT-företaget Iteam 

Förlikning har skett och tvisten är nu löst.  
  
§ 23 SFAMs webbsida 

HÅ fortsätter rekryteringen av IT-kunnig kollega. GE kontaktar Lipus ang. erfarenheter av 
arbete med ny webbsida. 

  
§ 24 Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 2018 

Styrelsen beslutade utse HÅ, UE, MW att närvara vid fullmäktigemötet. 
  
§ 25 Lokalföreningsmöte under 2018 års allmänmedicinska kongress 

Styrelsen beslutade uppdra till GE att tillfråga Christina Vestlund angående uppgiften som 
moderator. 

  
§ 26 Svenska Läkaresällskapet 

MK rapporterade från möte angående förslag till organisationsförändring. 
Styrelsen beslutade motionera till SLS fullmäktigemöte ang. förbättrad information om 
dess nuvarande personalstab och ekonomi. ÅÅ skriver motionen tillsammans med HÅ. 

  
§ 27 SWESEM, Svensk Förening för Akutsjukvård 

Inbjudan har inkommit ang. deltagande i möte om akut geriatrik. Styrelsen beslutade att 
vidarebefordra inbjudan till råd och lokalföreningar.  

  
§ 28 Nätsajten Doktor.se 

Styrelsen beslutade att tacka nej till den inbjudan till möte som inkommit. HÅ meddelar 
Doktor.se om beslutet. 

http://www.nfgp.org/files/8/position_paper_overdiagnosis.pdf
http://www.nfgp.org/files/8/position_paper_overdiagnosis.pdf


  
 

§ 29 Svensk förening för vaskulär medicin, hypertoni och stroke 
Föreningen kommer att arrangera en internationell konferens i Sverige 2022 och önskar 
ett rekommendationsbrev från SFAM. Styrelsen beslutade uppdra till HÅ att utfärda ett 
sådant brev. 

  
§ 30 Almedalen 2018 

SFAM har fått tid för två seminarier à 50 minuter under måndagen och onsdagen. 
Styrelsen beslutade att rubrikerna skall vara ”Den ojämlika vården” respektive 
”Vad betyder listningstak i primärvården?”. 

  
§ 31 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson   Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare  Ordförande 
 


