
 
 
   

 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte via video  
2018-05-03, kl 20.00-21.40 
 
Närvarande
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
Annika Larsson (AL), ledamot 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot  
 
Anmält förhinder 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 
 
Frånvarande 
Magnus Kåregård (MK), kassör 

 
 

§ 79 Mötet öppnades och dagordningen fastställdes 
  
§ 80 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
  
§ 81 Utbildning för specialistföreningarnas styrelseledamöter 

SLF erbjuder styrelsemedlemmar i förbundets specialitetsföreningar utbildning i 
föreningsfrågor och opinionsbildning. Styrelsen beslutade att preliminärt planera in ett 
halvdagspass i anslutning till styrelseinternatet 13-14 september. GE kontaktar SLF. 

  
§ 82 Nytt diagnoskodsystem ICD-11 

HÅ rapporterade från ett möte med Socialstyrelsen, som önskar synpunkter på nytt 
diagnossystem från professionsföreningarna. Styrelsen beslutade hänskjuta frågan till IT-
rådet, SFAM.Q, Forskningsrådet och Per Hjerpe, allmänläkare, Skövde. HÅ kontaktar. 

  
§ 83 Eurocard till styrelseledamöter 

HÅ informerade om möjligheten för styrelsens ledamöter att disponera ett Eurocard för 
betalning av resor och andra omkostnader i samband med uppdrag för SFAM. Styrelsen 
beslutade att bevilja Eurocard till GE. HÅ disponerar ett Eurocard sedan tidigare. 

  
§ 84 Nordiskt möte 2019 

HÅ informerade om ett möte för nordiska allmänläkarföreningar som äger rum i 
Köpenhamn 4-5 april 2019. 

  
§ 85 Specialitetsrepresentantskapsmöte SLF 18-04-17 

HÅ rapporterade från mötet. Bland annat diskuterades det kontroversiella förslaget om 
obligatoriskt medlemskap i SLS för specialitetsföreningarnas medlemmar. 

  
§ 86 Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 180515 

Suppleant Maria Wolf ersätter ordinarie delegat Hanna Åsberg. Övriga delegater är Ulrika 
Elmroth och Jonas Sjögreen. 

  
 



 
§ 87 Studiebrev 

Styrelsen beslutade att ekonomisk ersättning på upp till 10 000 kronor skall kunna utgå för 
uppdatering av ett studiebrev. 

  
§ 88 Handledning av ST-läkare på distans 

HÅ rapporterade från ett möte med Socialstyrelsen. Frågan huruvida handledning på distans 
skall tillåtas har nyligen väckts av region Jämtland/Härjedalen. Socialstyrelsen anser att det 
är professionen, dvs studierektorer och specialitetsföreningar som har till uppgift att tolka 
föreskriften. HÅ kontaktar Pontus Stange, sammankallande i studierektorsnätverket. 

  
§ 89 Primärvårdstjänstgöring för ST-läkare i vissa övriga specialiteter 

Styrelsen beslutade att tillsammans med utbildningsrådet skriva en artikel i Läkartidningen 
och redogöra för SFAM:s syn. GE formulerar utkast. 

  
§ 90 RCGP Annual Meeting i Glasgow 4-6 oktober 2018 

Styrelsen beslutade att SFAM kan finansiera deltagande för högst två personer i styrelsen. 
  
§ 91 Motion vid SFAM:s fullmäktige 2018 

SFAM:s fullmäktige 2018 uppdrog åt styrelsen att, i samråd med styrgruppen, ersätta 
tidigare policydokument med en uppdaterad version. Styrelsen beslutade tillsätta en intern 
arbetsgrupp bestående av HÅ, MK och AT som i samråd med styrgruppen, skall presentera 
ett nytt policydokument senast till styrelsemöte den 31 maj 2018. 

  
§ 92 Remisser angående standardiserade vårdförlopp (SVF) 

Styrelsen beslutade att delegera till Anna Nager och Hans Thulesius att, å SFAM:s vägnar, 
fortsättningsvis besvara inkommande remisser runt SVF. 

  
§ 93 Lipus och SPUR 

Antalet SPUR-inspektioner ökar kraftigt och därmed behovet av nya SPUR-granskare. 
Styrelsen beslutade att lägga en länk till www.lipus.se på SFAM:s webbsida. GE kontaktar 
webmaster. 

  
§ 94 Almedalen 

Abstrakt för SFAM:s båda seminarier är inskickade. Samtliga tillfrågade paneldeltagare har 
tackat ja till medverkan. 

  
§ 95 Ordföranden förklarade mötet avslutat 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson  Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare  Ordförande 


