
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2018-09-27, kl 20-22
 

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  
Maria Wolf (MW), ledamot  
  
Meddelat förhinder: 
Magnus Kåregård (MK), kassör 

 

  
Adjungerad: 
Heléne Swärd (HS), kansliet 

 

 
 

§ 192 Mötet öppnades 
 Dagordningen fastställdes. 
  
§ 193 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 194 SPUR 
 Vid SPUR-granskningar har det förekommit att inspektörerna bedömt ST-utbildningen 

som undermålig och att brister inte blivit åtgärdade inom tre månader. I vissa fall har 
specialitetsföreningen då agerat med ett påpekande. 
Styrelsen beslutade att om föreningens SPUR-samordnare får kännedom om allvarliga 
brister som ej åtgärdats bör detta föranleda ett påpekande från SFAM:s styrelse till 
verksamhetsledningen. Styrelsen bedömer i varje enskilt fall om ett påpekande ska göras. 

  
§ 195 Kurskriterier 
 Arbetet med att ta fram aktuella kurskriterier pågår (AT, GE). 
  
§ 196 Föredelning av arbetsuppgifter inom styrelsen 
 Styrelsen beslutade 

- att uppdra till AL att i stället för HÅ ingå i styrgruppen för fortbildningsprojektet samt att 
vara kontaktperson till projektledaren. 
- att uppdra till UE att tillsvidare ansvara för styrelsens bevakning av sociala medier 
(Twitter, Facebook). 
- att uppdra till MW att ersätta HÅ i panelen i ett seminarium om Digital vård. I andra 
hand tillfrågas Mikael Hoffman och i tredje hand Marina Tuutma.  
- att uppdra till AT, UE och BL att ingå i arbetsgruppen för framtagande av svar på 
remissen ”God och nära vård”. 

  
 



 
§ 197 EGPRN 
 Styrelsen beslutade att uppdra till MK att fortsättningsvis vara kontaktperson till Hans 

Thulesius angående SFAM:s förlustgaranti för planerad EGPRV-konferens 2020. HÅ 
meddelar MK. 

  
§ 198 Rapport från fortbildningsprojektet  
 GE och MW rapporterade från möte i Visby 25-26 september med 7 deltagare. 

Videoteknik gjorde det möjligt för övriga projektdeltagare att delta på distans och dessa 
gavs tillfälle att visa egna projekt, att diskutera dessa samt att få återkoppling och svar på 
frågor. 

  
§ 199 Nordiskt samarbete  
 Johann Sigurdsson har erbjudit SFAM att utse en svensk representant i en workshop för 

“Principles and purposes of general practice”. Ärendet bordlades. 
  
§ 200 Rådet för hållbar diagnostik och behandling (SFAM-h).  
 Rådets nuvarande ordförande har anhållit om att få avgå från ordförandeuppdraget. 

Styrelsen beslutade att utse Jonas Sjögreen till ordförande för rådet med omedelbar 
verkan med omprövning efter sex månader. HÅ meddelar Jonas Sjögreen. 

  
§ 201 Svenska Läkaresällskapet 
 SFAM-h har inkommit med förfrågan angående överlämnande av skrivelse till SLS 

angående överdiagnostik och -behandling. 
Styrelsen beslutade att tillstyrka ett överlämnande. HÅ meddelar SFAM-h. 

  
§ 202 Socialstyrelsens Rättsliga råd 
 Styrelsen beslutade att nominera Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid 

Linköpings universitet till Rättsliga rådet. GE meddelar Socialstyrelsen. 
  
§ 203 Lokalföreningarna 
 SFAM-Norrbotten har inkommit med förslag till nya stadgar för lokalföreningen. 

Styrelsen beslutade att godkänna lokalföreningens stadgar. GE och HS språkgranskar 
texten. 

  
§ 204 Digital miljö inom vården 
 Mail från AT-läkare Peder af Geijerstam angående upprop i massmedia om funktionella 

journalsystem och professionens medverkan. Styrelsen ser positivt på ett upprop men 
avböjer att stå som avsändare. HÅ meddelar Peder af Geijerstam. 

  
§ 205 SFAM:s hemsida 
 Webbsidan har legat nere ett antal dagar. Den nya webbsidan har därför prematurt fått 

inta dess plats på www.sfam.se trots att vissa funktioner ännu saknas. 
  
§ 206 Leading Health Care 
 Leading Health Care önskar att SFAM nominerar en deltagande till policygruppen 

”Moderna polices 3, Kunskap”.  
Styrelsen beslutade att nominera Robert Svartholm, specialist i allmänmedicin, Luleå. HÅ 
meddelar Robert Svartholm. 

  
§ 207 ST-dagarna 
 Styrelsen beslutade att i det fall sponsorers namn läggs ut på ST-dagarnas webbsida ska 

alla behandlas lika, oavsett vilka intressen sponsorn ifråga företräder. HÅ meddelar 
konferenskommittén. 

  
 

http://www.sfam.se/


 
§ 208 Externa kontakter 
 Styrelsen diskuterade SFAM:s förhållningssätt när det gäller information och 

kommunikation med externa organisationer och intressenter. 
  
§ 209 Mötet avslutas 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Hanna Åsberg 
Facklig sekreterare   Ordförande 


