
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Datum: 2018-03-22, kl 08.30-16.00 
Plats: Turning Torso, Malmö
 

Närvarande 

Hanna Åsberg (HÅ), ordf 

Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 

Magnus Kåregård (MK), kassör 

Gösta Eliasson (GE), facklig sekr 

Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr 

Maria Wolf (MW), ledamot (från § 54) 

Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 

Peter Berggren (PB), ledamot 
 
Adjungerade 

Heléne Swärd, kansliet (hela mötet) 

Sten Tyrberg, Nationellt programråd för primärvård (endast em) 

Anders Lundqvist, Fortbildningsrådet (endast em) 

 

§ 49 Mötet öppnas 
 Dagordningen fastställs. 
  
§ 50 Föregående protokoll 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 51 Almedalsveckan. 

Förslag till abstrakt för två seminarier presenterades och godkändes av styrelsen efter 
justering. Uppgifter att kontakta föreslagna paneldeltagare fördelades. 

  
§ 52 Arvoderad tid för styrelsemedlemmar 

Styrelsen beslutade uppdra till HS att redovisa kostnaden för arvoderad tid mellan  
1/1 – 30/4 2018. Styrelsen uppdrog åt HÅ och UE att registrera arbetstid under  
april och maj månad. 

  
§ 53 Utbildningsprojekt för fortbildning 

Ett förslag till utbildningsprojekt har inkommit från Ulf Måwe. Styrelsen beslutade att anta 
projektet enligt förslag i projektbeskrivningen. 

  
§ 54 Ansökan till Socialstyrelsen angående statsbidrag 2018 för insatser som främjar arbetet med 

sjukdomsförebyggande metoder. 
Styrelsen beslutade att ansöka om bidrag för fyra projekt: 

1. Utbildningsprojekt för fortbildning enl § 53. 
2. Utveckling av lokal fortbildning med FQ-grupper och studiebrev/Svampar 
3. Nyproduktion av tio nya Podcastavsnitt (SFAMpen) i ST-rådets regi med inriktning mot 

levnadsvanearbete i primärvård. 



4. Stöd till implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården genom utveckling av 
Primärvårdskvalitet och stöd till förbättringsarbete med hjälp av Primärvårdskvalitet. 
(Tvärprofessionell ansökan via SFAM). 

  
§ 55  Vidareutbildning -progresstest 

SFAM, och även Svensk internmedicinsk förening, önskar utveckla den nuvarande frågebanken 
för respektive förening. Styrelsen beslutade tillfråga Kompetensvärderings- och 
Fortbildningsråden angående konstruktion och granskning av nya frågor. 

  
§ 56 Remiss från SLF och SLS: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården 

Styrelsen beslutade utse en arbetsgrupp med uppgift att formulera ett remissvar. Från 
styrelsen deltar HÅ och AN. 

   
§ 57 Extra föredragningar 

Sten Tyrberg, Nationellt programråd för primärvård. 
Anders Lundqvist, SFAMs Fortbildningsråd. 

  
§ 58 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
  

 
Vid pennan    Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson   Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


