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

1.  Mötet öppnades 
 

2.  Dagordningen godkändes 
 

3.  Föregående protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna 
 

4.  Svenska Läkaresällskapet 
-MI och UE rapporterade från möte med Britt Skogseid, ordförande för SLS 19-08-
30. Kommunikationen mellan SLS och SFAM och medlemsstruktur diskuterades. 

-UE har tagit fram information om alternativen för medlemskap i SLS. UE stämmer 
av med MK om ekonomiska konsekvenser. GE ombesörjer utskick till 
lokalföreningar. 

-SLS utbildningsdelegation har föreslagit gemensam programpunkt om fortbildning 
vid Allmänmedicinsk kongress 2020. Styrelsen beslutade att inte gå vidare med 
förslaget utan föreslå SLS att arrangera ett specialitetsgemensamt 
fortbildningsmöte i egen regi. GE informerar SLS utbildningsdelegation. 

                                
5.  ST i primärvård för andra specialiteter  

-MI sonderar vilken inställning specialitetsföreningarna har till ST i primärvård. 

-Styrelsen uppdrog till Margareta Hellgren, SFAM-Skaraborg, att tillfråga 
Socialstyrelsen om myndigheten avser göra en översyn av målbeskrivningar för ST 
med anledning av omställning till nära vård. BL informerar Margareta Hellgren. 

 
6.  Fortbildning 



Marina Tuutma, DLF, har väckt frågan om vilken av föreningarna som ska driva 
arbetet för förbättrad fortbildning. Bordlades. 

 
7.  Lokalföreningarna 

Under lokalföreningsmöte 19-05-08 framkom önskemål om nytt möte under 
hösten 2019. Styrelsen beslutade att tillskapa ett webbinarium för 
lokalföreningarna under senare delen av november 2019. Utbildningsenheten i 
Skåne är villig att ställa en teknisk plattform till förfogande mot ersättning. GE 
återkommer med datumförslag. 

 

8.  Råden 
Socialstyrelsen har inkommit med inbjudan till Dialogaktörsmöte om 
demensstrategi. Erbjudandet vidarebefordras till Rådet för sköra äldre (MI). 

 
9.  Kunskapsstyrning 

Allmänmedicinsk representation är önskvärd i de nationella arbetsgrupperna (NAG) 
för osteoporos och höftartros. Vidarebefordras till lokalföreningarna (GE/HS). 

 
10.  Externa kontakter och möten 

-Inbjudan från Apoteksforum till möte 19-11-26 om apotekens framtida roll: AT 
vidarebefordrar inbjudan till Björn Nilsson, allmänläkare och ledamot i 
Läkemedelsrådet i Västra Götalandsregionen 

-Inbjudan från Boverket angående möte om fysiska miljöer i sjukvården: Avböjs. 

 
11.  Utredningen God och Nära vård 

-AL besvarar dialogfrågor från utredningen rörande förebyggande arbete och 
struktur. BL besvarar frågor om forskning och samverkan. 

-Lista med förslag till övergångslösningar inför införande av fast läkare med listtak 
har tagits fram. Listan kommer att presenteras i samband med att BL 19-09-11, 
tillsammans med Anders Larsson, DLF, möter socialutskottets vice ordförande, 
Kristina Nilsson (S) 

 
12.  Kursgranskning 

-Prislista gällande granskning av externa fortbildningsaktiviteter. MI informerar MK. 
Bordlades. 

-Önskemål från SLS angående annonsering av kurs på SFAM:s hemsida: Styrelsen 
beslutade att inte publicera annonsen. 

- Fia-Lotta Pipping utsågs till kursgranskare på förslag av Karin Ranstad. GE 
informerar Karin Ranstad. 

 
13.  Nyhetsbrev 

FQ-gruppledarutbildning 



SPUR-inspektörsutbildning 
Allmänmedicinsk kongress 2020 
Allmänläkardygn i Västra Götaland. 
 

14.  Mötet avslutades 
 

 


