
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte via video  
2018-03-08, kl 20-22 
 
Närvarande
Hanna Åsberg (HÅ), ordf  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekr  
Anna Nager (AN), vetenskaplig sekr  
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Maria Wolf (MW), ledamot  
 
Förhindrade att delta 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordf 
Peter Berggren (PB), ledamot 
Åke Åkesson (ÅÅ), ledamot 
 

§ 32 Mötet öppnas, dagordningen fastställdes 
  
§ 33 Föregående protokoll 

Kommentar avseende § 28: Inbjudan till möte med SFAM har inkommit från flera nätsajter, 
bl a från KRY. Samtliga har avböjts. 

  
§ 34 Remiss: Svenska Läkaresällskapets uppdaterade riktlinjer angående avbryta/avstå 

livsuppehållande behandling 
Svar: inga synpunkter. 

 Remiss: Läkarförbundets förslag till uppdatering av regler för marknadsföring 
Svar: inga synpunkter. 

  
§ 35 Sidotjänstgöring i primärvård för vissa specialiteter 

HÅ informerade om pågående målbeskrivningsdiskussioner mellan företrädare för 
ST inom allmänmedicin och för ST inom övriga specialiteter. DLF är involverat. 
Ärendet bordlades. 

  
§ 36 NFGP: Uppdaterad version av ”Vision and Mission” 

HÅ redogjorde för hittillsvarande och uppdaterad (preliminär) version.  
Styrelsen gav HÅ mandat att, å SFAM:s vägnar, tillstyrka NFGP:s slutgiltiga version. 

  
§ 37 Svenska Läkaresällskapet: Motioner till SLS fullmäktige 2018 

HÅ presenterade förslag till två motioner. Styrelsen beräknas ta e-postbeslut om 
utformningen av dessa den 14 mars. 

  
§ 38 Almedalsveckan 2018: Mingelkväll 

Styrelsen beslutade genomföra en mingelkväll under Almedalsveckan tillsammans 
med SFAM-Gotland. SFAM kan vid behov bidra ekonomiskt. 

  
§ 39 ST-läkare: antalet 

Resultatet från SFAM:s tidigare undersökning av antalet ST-läkare i landet har 
efterfrågats. HÅ delegerar eller skriver själv rapport. 

  
§ 40 Möte: Manifestation för framtidens primärvård 

Västerås 8–9 maj. Förberedelse pågår. Inbjudan utskickad till lokalordföranden. 



  
§ 41 Läkarförbundet: Ny webbsida 

Läkarförbundet bygger för närvarande upp en ny hemsida. Specialitetsföreningarna 
har inbjudits att medverka med synpunkter via webbmöte. 

  
§ 42 Sveriges Television: Intervju av SFAM:s ordförande 
 HÅ informerade om att SVT genomfört en intervju avseende synpunkter på 

nätläkarbolagen. Det är fortfarande oklart om eller när intervjun kommer att sändas 
i TV. 
 

§ 43 SFAM:s webbsida 
Arbetet med att utveckla en ny webbsida fortsätter. Ett möte har genomförts med 
de två IT-konsulter som Lipus AB och Läkarförbundet anlitar.  

  
§ 44 Nordiskt möte i Köpenhamn 12-13 april 

MK deltar 13/4 och representerar SFAM. 
  
§ 45 E-postbeslut: Läkarförbundet erbjuder översättning av c-mål i målbeskrivningen 

Styrelsen beslutade bekosta en engelsk översättning av c-målen för ST i 
allmänmedicin till en kostnad av 1 500 – 3 500 kronor. 

  
§ 46 Socialstyrelsen: Ansökan om projektmedel för 2018 

Bidraget avser att stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna och skall 
användas för att främja arbetet med att stödja patienter med ohälsosamma 
levnadsvanor. Styrelsen avser att ansöka om bidrag. Förslag till ansökan tas fram av 
en arbetsgrupp bestående av HÅ, GE, MW, UE. Ärendet bordlagt till styrelsemöte 
18-03-22. 

  
§ 47 SFAM: Motion till fullmäktigemötet 2018 

Styrgruppen för ST-dagarna i Åre har inkommit med en motion rörande behovet av 
uppdatering av SFAM:s tidigare policy och checklista för SFAM:s ST-dagar. Styrelsen 
beslutade att ställa sig positiv till motionen med förslag till mindre ändringar. 

  
§ 48 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Gösta Eliasson  Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare  Ordförande 


