
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
via video 2018-08-21 
 
Närvarande: 
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Magnus Kåregård (MK), kassör 
Annika Larsson (AL) ledamot 
Björn Landström (BL, vetenskaplig sekreterare 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Maria Wolf (MW), ledamot  
 
Meddelat förhinder 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 

 
 

§ 143 Mötet öppnades, dagordningen fastställdes. 
  
§ 144 Föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 145 Styrelseinternat  

Preliminär planering inför internat 13-14/9 i Sigtuna. HÅ, UE, GE formulerar dagordning. 
  
§ 146 Nordiska allmänläkarföreningar 

HÅ informerade om årets möte för de nordiska allmänläkarföreningarna, Nordic Leader 
Seminar, i Helsingör 22-25/8. 

  
§ 146 Delbetänkanden och remisser 

- Remissen God och nära vård, delbetänkande 2, deadline 2/11. Ansvariga: HÅ, AT. 

- Delbetänkandet Kartläggning och kvalitetsuppföljning av digitala tjänster. Ansvarig: UE.  

- Delbetänkandet Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv. Ansvariga: GE, BL. 

- Slutbetänkandet Tillitsdelegationen. Ansvarig: AL. 

  
§ 147 ST-frågor 

Förfrågan från Nordic Federation of General Practice, NFGP, om ekonomiskt bidrag för att 
täcka vissa möteskostnader gällande ST-frågor. 
Styrelsen beslutade att bidrag kan beviljas efter prövning förutsatt att kostnader specificeras. 
HÅ besvarar förfrågan. 

  
§ 148 Almedalsveckan 2018 

SFAM genomförde egna seminarier om jämlik vård och om fast läkare och listtak och deltog i 
flera andra seminarier. Ett välbesökt mingel anordnades av SFAM-Gotland tillsammans med 
SFAM med flera makthavare som gäster. 

  
§ 149 SPUR-inspektioner 

Styrelsen beslutade utse Annette Friström, Helsingborg, att, tillsammans med Gösta Eliasson, 
samordna SPUR-inspektionerna för ST i primärvården. 



  
 

§ 150 Lokalföreningarna 
Ansökan från SFAM-Storgöteborg om ekonomiskt bidrag till lokalföreningen för anordnande 
av fortbildning inom VGR (Allmänläkardygn).  
Styrelsen beslutade avslå ansökan, med motivering att det är arbetsgivarens ansvar att förse 
läkare med fortbildning. HÅ informerar lokalföreningens ordförande, Bend Sengpiel, om 
styrelsens beslut och motiveringen till detta. 

  
§ 151 Svensk Psykiatrisk Förening (SPF) 

Anmodan att rekommendera allmänläkare till arbete med framtagande av riktlinjer för 
handläggning av utmattningssyndrom.  
Styrelsen beslutade att rekommendera Caroline Wachtler och Anna Nager, båda Stockholm. 
HÅ informerar SPF. 

  
§ 152 Läkarförbundet 

Anmodan till SFAM att nominera allmänläkare till fokusgrupper i Stockholm och Göteborg. 
Styrelsen beslutade att uppdra till MW och AT att föreslå lämpliga personer samt till GE att 
kontakta dessa. 

  
§ 153 Socialstyrelsen 

Förfrågan om nominering av allmänläkare till fokusgrupper rörande sjukskrivning. 
Styrelsen beslutade att lokalföreningarna ska tillfrågas. GE svarar Socialstyrelsen. 

  
§ 154 Fortbildningsprojektet 

HÅ rapporterade från styrgruppen. Ett inledande möte för deltagare i Skopelos-workshop 
2017 samt nya deltagare från 2018 är planerat till 25-26/9 i Visby. 

  
§ 155 Inkomna remisser 

- Remiss Ds 2018:21 från Sveriges läkarförbund ”Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en 
effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården”, svar senast 
181010. 
Kvalitetsrådet (Rita Fernholm) formulerar förslag till remissvar. 

- Remiss från Sveriges läkarförbund ”Sexårig medicinutbildning”, svar senast 180924. 
Styrelsen beslutade att uppdra till BL att, tillsammans med utbildningsrådet, formulera förslag 
till remissvar. GE meddelar utbildningsrådet. 

  
§ 156 Svenska Läkaresällskapet 

E-postbeslut: MW är utsedd till SFAMs representant i Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp 
för organisationsförändring. 

  
§ 157 Delprojekt FQ-grupper 

MW informerade om intresse från Värmland att starta upp ett FQ-projekt med bidrag från 
delprojekt 2. MW utvecklar kontakten. 

  
§ 158 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet. 

 
 
 
Vid pennan    Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


