
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2018-05-17, kl 20 - 22 
 
Närvarande
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande  
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Annika Larsson (AL) ledamot 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot  
 
Meddelat förhinder 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Björn Landström (BL, vetenskaplig sekreterare 
 
 

§ 96 Mötet öppnades, dagordningen fastställdes 
  
§ 97 Föregående protokoll 
 Genomgicks och lades till handlingarna. 
  
§ 98 Ekonomin för ST-dagarna och utvärderingsresa för arrangörer 
 Styrelsen beslutade att det avtal som tillämpats fram till 2016, vilket bland annat reglerar 

överskott och finansiering av utvärderingsresa, skall gälla tillsvidare. 
  
§ 99 Förfrågan från företaget Doctrin om deltagande i enkätundersökning 
 Doctrin sammanställer en rapport i vilken ingår en enkät till läkare och sjuksköterskor 

angående vårdens digitalisering och önskar intervjua en styrelseledamot i SFAM. Styrelsen 
beslutade avböja en sådan intervju. 

  
§ 100 Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 15 maj 2018  
 UE rapporterade från mötet. De båda motionerna från SFAM diskuterades, liksom den 

kontroversiella frågan om obligatorisk anslutning av sektionernas medlemmar. Den senare 
frågan blev föremål för votering, vilken ledde till att frågan bordlades. 

  
§ 101 SFAM:s nyhetsbrev 
 Styrelsen beslutade att tillfråga Katarina Boltenstern om hon är villig åta sig uppdraget att 

sammanställa SFAM:s nyhetsbrev. HÅ kontaktar. 
  
§ 102 Almedalsveckan 2018 
 SFAM:s seminarier är godkända för publicering i programkatalogen. 
  
§ 103 Rapport från Socialstyrelsens möte om levnadsvanor 
 UE rapporterade från mötet, som riktade sig till ett flertal professioner inom primärvården. 

SFAM:s projekt för fortbildning ingår i satsningen för bättre levnadsvanor och vikten av 
samverkan mellan professionerna betonades.  

  
§ 103 Sociala medier 
 Bordlades till nästa möte. 
  
§ 104 Remiss Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)  
 Diskussion rörande rehabkoordinatorernas roll och sjukskrivningsfrågor. HÅ formulerar ett 

förslag till remissvar på vilket styrelsen kan lämna synpunkter via mail 18/5. 
 



 
 

§ 105 Val av ny ordförande till Forskningsrådet 
 Styrelsen beslutade utse Anna Nager till ordförande för SFAM:s forskningsråd. 
  
§ 106 Primärvårdstjänstgöring för ST-läkare i andra specialiteter. 
 GE formulerar förslag till artikel avsedd för Läkartidningen angående SFAM:s inställning till 

frågan. 
  
§ 107 Nytt EU-direktiv angående GDPR 
 HÅ informerade om att arbetet med framtagande av rutiner som gör det möjligt att uppfylla 

kraven i GDPR pågår. 
  
§ 108 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson   Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


