Protokoll styrelsemöte
20-02-13 kl 13-16 till 20-02-14 kl 16, Freys hotell, Bryggargatan 12, Stockholm
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
Meddelat förhinder
Magnus Kåregård (MK), kassör
Maria Wolf (MW), ledamot
Mötet öppnades
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna
ST-dagar och Allmänmedicinsk kongress
– SFAM-Gotland åtar sig preliminärt att arrangera ST-dagarna 2021, SFAM-Skaraborg preliminärt
2022. BL dubbelkollar med Skaraborg.
– SFAM- Gävleborg åtar sig preliminärt att arrangera Allmänmedicinsk kongress 2021, SFAMSödra Kalmar 2022. MI kontaktar.
Almedalen 2020
Som ämne för SFAM:s seminarium föreslogs Tillitsbaserad vård. Mingel planeras i anslutning till
seminariet. GE kontaktar Läkartidningen/SLF och återkommer till styrelsen så snart tid är bokad
för vidare kontakt med eventuella deltagare.
Socialstyrelsen
Styrelsen beslutade att remiss angående Socialstyrelsens nya föreskrift med målbeskrivning för
BT och ST ska tillställas studierektornätverket, Utbildningsrådet och ST-rådet med svar senast 6
mars. MI kontaktar råd och nätverk. AL förbereder SFAM:s remissvar.
Sveriges Läkarförbund
SFAM har möjlighet att avge synpunkter på utformning av enkät som beskriver situationen i
primärvården. MI formulerar svar enligt synpunkter från övriga styrelsen.
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Svenska Läkaresällskapet (SLS)
– Styrelsen beslutade framlägga en proposition med förslag att fullmäktige 2020 beslutar att
SFAM väljer att ingå som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet enligt alternativ A. MI
informerar SLS, GE lägger denna punkt på dagordningen till lokalföreningsmöte 19/2.
– Sophie Palmquist-Klockhoff, projektledare och inbjuden gäst, informerade om SLS pågående
programverksamhet.
– Styrelsen beslutade att uppmuntra SFAM-H att inlämna en motion om en svensk ”choosing
wisely”-kampanj och är beredd stå bakom en sådan. MI informerar SFAM-H.
– SLS har publicerat en pilotrapport: Kollegial kvalitetsdialog i primärvård. Styrelsen ser positivt
på konceptet. Information om dokumentet kommer att finnas på SFAM:s hemsida samt i
nyhetsbrev. GE vidtalar webbmaster.
Kunskapsstyrningsprojektet
– MI kontaktar Mats Bojestig angående tidsmässiga och ekonomiska problem för allmänläkare att
delta i SKR:s kunskapsstyrningsprojekt.
– GE informerar Stina Schell, SFAM-Sörmland, angående ev. seminarium under Allmänmedicinsk
kongress 2020.
Internationellt
– Styrelsen beslutade anta NFGP-dokumentet Core values in General Practice som policy för
SFAM. Carl Edvard Rudebeck (CER) har medverkat och översätter dokumentet till svenska. MI
meddelar CER.
– Ronny Gunnarsson har föreslagit en sammanslagning av Nordic Congress of General Practice
med EGPRW samt europeisk samverkan. Förslaget lyfts av MI i NFGP:s executive board.
Styrelsen internt
– Styrelsen beslutade att stödja Jonas Sjögreens medverkan i projektet Alkoholen och samhället”
samt att det är styrelsen som avgör om SFAM ska stå bakom projektets rapporter. MI informerar
Jonas Sjögreen.
– MI följer upp frågan om SFAM:s framtida medlemsregister med HS
– Styrelsen beslutade att kostnader för AL gällande resa och kongressavgift för deltagande i 25th
WONCA Europe Conference i Berlin 2020 kan täckas av SFAM.
– MI informerade om kommande möte ”Jämlik hälsa” på Svenska Läkaresällskapet 20-05-05 med
initiativtagaren Hampus Holmer, ST i socialmedicin. Styrelsen ger kommentarer kring
arrangemanget och inbjudan. MI återkopplar till HH.
– MI rapporterade från Lokadagar, IVBAR, SLS ordförandemöte, Rundabordssamtal om
primärvårdsforskning samt projekt med chattfunktion på Capio Ringens vårdcentral.
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SPUR-granskning
Styrelsen beslutade att rekommendera SPUR-granskare att betrakta tillgång till öronmikroskop
som ett krav för att Socialstyrelsens föreskrift om ST ska anses vara uppfylld. Om öronmikroskop
saknas kan särskilt ST-upplägg med regelbunden hantering av öronmikroskop på annan enhet (t
ex ÖNH-mottagning) ersätta öronmikroskop. GE informerar Lipus.
Tidningen AllmänMedicin
– Styrelsen föreslår att annonser i e-tidningen får kvarligga till nästkommande tidningsnummer
och därefter ersätts av tom ruta.
– Styrelsen anser att tidningen bör avböja redaktionellt utformade texter i öppet eller förtäckt
reklamsyfte. MI meddelar chefredaktör.
SFAM:s nyhetsbrev
UE formulerar punkter till nyhetsbrev februari.
Kommande styrelsemöten
Videomöten 29 maj , 6 juni
Internat 7-8, alternativt 10-11 september, på Stiftsgården Flämslätt, Lerdala. BL bokar.
Mötet avslutades

Vid pennan

Justeras

………………………………………………….
Gösta Eliasson
fackl sekr

…………………………………………………
Magnus Isacson
ordförande
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