
 
 

 

Protokoll för vid styrelsemöte via video 2018-09-03 kl 20-22
 

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

 

Maria Wolf (MW), ledamot  
 
 
 

§ 159 Mötet öppnades.  
Dagordningen fastställdes. 

  
§ 160 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 161 Uppföljning av § 114 2018: Debattartikel om ST i allmänmedicin för andra specialiteter 

Styrelsen beslutade att, om möjligt, engagera Svensk Kirurgisk Förening, Svensk 
Internmedicinsk Förening samt Svensk Psykiatrisk Förening till en gemensam debattartikel 
med SFAM. GE kontaktar föreningarnas styrelser. 

  
§ 162 Styrelseinternat 

Grovplanering av innehåll och upplägg för styrelseinternat i Sigtuna 12-14 september. AL 
ersätter GE i tidigare utsedd planeringsgrupp, som i övrigt består av HÅ och UE. 

  
§ 163 Nordiskt samarbete 

HÅ rapporterade från mötet Nordic Leader Seminar i Helsingör 23-25 augusti, där även UE, GE 
och representanter från DLF:s styrelse deltog. Mötet riktar sig till fackliga och vetenskapliga 
allmänläkarföreningar i norden. 
PLO, den danska fackföreningen, upplever ett starkt hot mot patientintegriteten sedan det 
kommit direktiv om insamling av patientdata till centrala register.  
Ett utkast till ”statement” innehållande önskvärda principer för dataintegritet togs fram under 
mötet och förväntas bli undertecknat av samtliga nordiska föreningar. 

  
§ 164 Statement från Nordic Leader Seminar 

Ovannämnda ”statement” har inkommit från PLO för underskrift av SFAM. Läkarförbundets 
juridiska expert har kommenterat dokumentet. Problemet är inte lika uppmärksammat i 
Sverige. Styrelsen ansåg dock att solidariteten med övriga nordiska föreningar bör väga tungt 
inför ett beslut om undertecknande av dokumentet, liksom att uppmärksamhet i svenska 
media inte är befogad i nuläget. 
Styrelsen beslutade uppdra till HÅ att kontakta DLF:s ordförande för att efterhöra hur DLF 
ämnar agera. 

  



 
 

§ 165 Digitala vårdtjänster 
HÅ rapporterade från ett möte arrangerat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle om 
kvalitetsuppföljning av digital vård. 

  
§ 166 Webbsidan 

En fungerande sida finns tillgänglig. Vissa funktioner saknas dock. Synpunkter framkom på 
sidans layout, användarvänlighet och innehåll. Den nya webben planeras vara i drift under 
hösten 2018. 

  
§ 167 Ledare till AllmänMedicin 3/2018 

HÅ inhämtade synpunkter från styrelsen och skriver ledaren till nästa nummer. 
  
§ 168 Sveriges läkarförbund: Fokusgrupper om rekvisitionsläkemedel 

Två allmänläkare är utsedda till fokusgruppen i Göteborg. Till gruppen i Stockholm saknas 
dock två personer.  
Styrelsen uppdrog åt UE att kontakta MW för att få förslag till namn, eller alternativt själv 
utse två kollegor i Stockholmstrakten som kan tänkas vara intresserade. 

  
§ 169 Sveriges läkarförbund: Debattartikel 

Förhandsinformation har inkommit till specialitetsföreningarna om en kommande 
debattartikel med Läkarförbundet och Socialdemokraterna som undertecknare. Styrelsen 
hade inga invändningar mot detta. 

  
§ 170 Socialstyrelsen: Bidragsbudget 

Socialstyrelsen önskar en redovisning av budgeten för beviljade medel för 2018 års 
projektansökan. MK tar upp frågan med HS. 

  
§ 171 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Vid protokollet: Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare Ordförande 


