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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Datum: 2018-05-31 kl 9.00-15.45  
Plats: Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm 
 
 

Närvarande 
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
Annika Larsson (AL), ledamot 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Meddelat förhinder 
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Maria Wolf (MW), ledamot 

 
Adjungerad 
Heléne Swärd, kansliet  

§ 109 Mötet öppnades, dagordningen fastställdes. 
 

§ 110 Föregående protokoll 2018-05-17 
 
 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 111 Nya utredningsrapporter 
 
 
 
 
 

Flera rapporter av intresse för SFAM publiceras under juni 2018. Inläsningen av 
rapporterna fördelades enligt nedan: 

- God och nära vård (delbetänkande): HÅ, AT 
- Kartläggning och kvalitetsuppföljning av digitala tjänster (delbetänkande): UE 
- Ordning och reda i vården: GE, BL 
- Tillitsdelegationen (slutbetänkande): AL 

 
§ 112 Policydokument för ST-dagar 
 
 
 

AT presenterade förslag till text. Styrelsen beslutade att skicka förslaget till 
arrangörsgruppen för synpunkter. HÅ kontaktar arrangörsgruppen. 

§ 113 Ekonomiskt stöd till SFAM-Jönköping 
 
 
 
 

Lokalföreningen är vilande och behöver medel för att kunna återuppta verksamhet i 
samband med ST-dagarna i Jönköping. Styrelsen beslutade anmoda lokalföreningens 
kontaktperson att inkomma med specificerad kostnadskalkyl. HÅ kontaktar. 

§ 114 Artikel om primärvårdstjänstgöring för ST-läkare i andra specialiteter 
 
 
 
 

Ett utkast till artikel presenterades av GE. Styrelsen beslutade om ett tillägg med 
beskrivning av vilka fördelar som uppnås genom tjänstgöring i primärvård. UE 
återkommer med förslag. 
 



 
 

§ 115 Remiss: Läkarförbundets styrprincipsprojekt 
 
 
 
 

SLF har tagit fram ett förslag till principer för sjukvårdens styrning. Styrelsen 
beslutade tillsätta en arbetsgrupp (AT, BL, AL) med uppgift att formulera ett 
remissvar. 

§ 116 Statsbidrag för stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor 
 
 
 
 
 

SFAM har för 2018 beviljats medel från Socialstyrelsen för tre aktiviteter med 
inriktning på stöd till allmänläkares fortbildning i syfte att förbättra 
omhändertagandet av patienter med ohälsosamma levnadsvanor. 

1) Projekt för vidareutveckling av förmågan hos fortbildningsintresserade 
allmänläkare att stödja och leda de kollegor som önskar tar ansvar för egen och 
allmänläkares professionella utveckling. 

Styrelsen beslutade 
- att tillfråga Dr Ulf Måwe AB om att leda projektet 
- att upprätta förslag till avtal mellan SFAM och Dr Ulf Måwe AB 
- att e-postbeslut om ett avtal skall kunna tas när synpunkter inhämtats från 

Fortbildningsrådet. 
- att en styrgrupp till projektet ska ha representation från SFAM:s styrelse, SFAM:s 

Råd för levnadsvanor och SFAM:s Fortbildningsråd. HÅ tillfrågar 
Levnadsvanerådet. 

2) Utveckling av lokal fortbildning med hjälp av studiematerial som stöd till 
allmänläkares arbete med preventiva åtgärder samt genom stöd till kollegiala 
fortbildningsgrupper. 

Styrelsen beslutade 
- att tillfråga Rådet för levnadsvanor om en uppdatering av ett tidigare studiebrev 

om levnadsvanor. HÅ tillfrågar. 
 
3) Podcast ”SFAMpen”. 
 

§ 117 Almedalsveckan: Seminarier 
 
 
 
 
 

SFAM arrangerar två seminarier under Almedalsveckan. 

1) Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället? 

2) Fast läkare till alla och listningstak - går det ihop? 

Styrelsen beslutade 
- att Socialstyrelsen ska tillfrågas om medverkan i seminarium 1 
- att efterhöra möjligheterna att videofilma seminarierna. 

 
§ 118 Almedalsveckan: Dagens Medicin 
 
 
 

Dagens Medicin har inbjudit HÅ och UE var för sig till maktmingel 4/7 med möjlighet 
att ta med gäst. Styrelsen beslutade närvara med fyra styrelseledamöter. 

§ 119 Läkarförbundets fullmäktige 2018 
 
 

HÅ informerade om möjlighet att nominera personer till SLF:s fullmäktige 2018. 

§ 120 Nordisk kongress 2019 
 
 

HÅ informerade om Nordisk kongress 17-20 juni 2019 i Aalborg, Danmark. 

§ 121 WONCA Europe 2018 
 
 

HÅ rapporterade från WONCA Europe Council-mötet 24 maj 2018 i Krakow. 
 
 



 
 

§ 122 Styrelseinternat 
 
 
 

Styrelsen beslutade förlägga höstens styrelseinternat till Sigtunastiftelsen med start 
12/9 (kväll) och avslutning 14/9 (lunch).  

§ 123 Sociala medier 
 
 
 
 

HÅ diskuterade föreningens och medlemmarnas sätt att hantera sociala medier. SLFs 
presstöd har inbjudit SFAM till en kort utbildning i sociala medier. HÅ och UE 
planerar delta. HÅ skickar förslag på tid till SLF. 

§ 124 Hemsidan 
 
 
 

HÅ informerade om pågående arbete med SFAM:s nya hemsida som planeras starta 
under hösten 2018. 

§ 125 Kansli 
 
 
 

HS rapporterade om att medlemsregistret är i behov av förnyelse. Styrelsen 
beslutade uppdra åt HS att ta in offert. 

§ 126 Föreningens ekonomi  
 
 

Kvartalsrapporten gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 127 Arvodering av styrelseledamöter 
 
 
 
 
 

För närvarande erhåller föreningens ordförande och vice ordförande ett arvode för 
att täcka förlorad arbetsinkomst för 40 respektive 25 % arbetstid. Ersättningsnivån 
har byggt på registrering av arbetad tid under 2017. Styrelsen beslutade om att 
arvodering fortsätter i samma omfattning. Ny arbetstidsregistrering för HÅ och UE 
under perioden 10 augusti – 9 september 2018 och ärenden tas därefter upp på nytt 
vid styrelseinternat 13-14 september 2018. 
 

§ 128 SPUR 
 
 

Läkarförbundets specialitetsföreningar ansvarar inför Lipus AB för att SPUR-
samordnare och SPUR-inspektörer finns tillgängliga. Styrelsen är enig om att extra 
kostnader som kan uppstå för föreningens SPUR-samordnare och inspektörer i 
samband med möten för kalibrering, avstämning mm inte ska täckas av SFAM. 
 

§ 129 Allmänmedicinsk kongress 2019 
 Styrelsen beslutade godkänna reviderat budgetförslag från lokalföreningen Södra 

Älvsborg. 
 
 

Vid pennan    Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


