
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
via video 2018-06-14, kl 20.00-21.30 
 
Närvarande
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande  
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Annika Larsson (AL) ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot  
 
Meddelat förhinder 
Björn Landström (BL, vetenskaplig sekreterare 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 

§ 130 Mötet öppnades, dagordningen fastställdes 
  
§ 131 Föregående protokoll 
 Gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
§ 132 Progresstest 
 Medibas anser att SFAM bör stå för utvecklingen av frågedatabasen om det är möjligt. 

Beslutades att invänta synpunkter från fortbildningsrådet. HÅ stämmer av. 
 

§ 133 Almedalsveckan 
 Styrelsen beslutade att överta kostnaden för förtäring och ev. lokalhyra i samband med 

SFAM-Gotlands mingel 4/7 samt att SFAMs seminarier skall dokumenteras med hjälp av 
video.  
 

§ 134 Socialstyrelsen: Statsbidrag för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande 
metoder 

 Styrelsen beslutade 
– att enligt avtal uppdra till Dr Ulf Måwe AB att leda projektet för utbildning av 
fortbildningsintresserade allmänläkare ingående i ett nätverk för intern kommunikation i 
avsikt att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsosamma levnadsvanor (se 
ansökan, aktivitet 1). 
 
– att informera SFAM:s råd och lokalföreningar om möjligheten att söka bidrag till utveckling 
av lokal fortbildning med hjälp av studiematerial avsett att stödja allmänläkares arbete med 
preventiva åtgärder samt för att initiera och stödja kollegiala fortbildningsgrupper (aktivitet 
2). Till MW uppdrogs att kontakta de personer som tidigare erhållit medel ur SFAM:s projekt 
för utveckling av kollegiala grupper. 
 
Inspelning av nya Podcasts har påbörjats (aktivitet 3). 
 

§ 135 GDPR 
 HÅ informerade om rutiner för behandling av personuppgifter enligt GDPR och om SFAMs 

ansvar för personuppgifter. 
 

§ 136 Kansli 
 Kansliet är stängt fr o m 23 juli t o m 8 augusti. Katarina Boltenstern tjänstgör vecka 28-29. 

 
 



 
 

§ 137 Styrelseinternat 
 12-14 september 2018 i Sigtuna. Planering har påbörjats. AL återkommer till styrelsen med 

en sammanfattning av metoden Appreciative Inquiry. 
 

§ 138 Socialstyrelsen: Diagnoskodsystem  
 HÅ rapporterade från möte 14 juni angående diagnoskodsystem för primärvård. Styrelsen 

beslutade att till en kommande arbetsgrupp föreslå Stina Gäre Arvidsson, Eva Arvidsson, 
Christer Rosenberg, Rikard Lövström, Jörgen Månsson och Hans Thulesius. 
 

§ 139 Nationellt försäkringsmedicinskt forum: Konferens om sjukskrivning, rehabilitering och 
försäkringsmedicin  

 Mötet äger rum 13 november. AL deltar. 
 

§ 140 WONCA: Policydokument för hållbar diagnostik och behandling 
 WONCA Europe har antagit den policy som tidigare tagits fram inom SFAM. WONCA World 

kommer att ta ställning till policyn vid konferensen i Sydkorea 2019 
 

§ 141 Svenska psykiatriska föreningen: Gemensamma seminarier 
 Föreningen föreslår samarbete rörande seminarier under respektive förenings årliga 

kongresser. Svenska psykiatriska föreningen föreslås inkomma med förslag till lämpligt 
tema. GE kontaktar. 

  
§ 142 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson   Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


