
 
 
Protokoll styrelsemöte via video 2020-01-09 kl 20.00–21.35  

Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare (endast 20.00-20.30) 
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Ulrika Elmroth (UE), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Frånvarande 
Maria Wolf (MW), ledamot 
 
 

§ 1 Mötet öppnades 
Dagordningen fastställdes. 
 

§ 2 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 3 Remisser 
SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval, remissvar.  
Synpunkter har inkommit från SFAM-Stockholm (Lars Bäcklund) samt ST-rådet. AL justerar 
tidigare remissvar, skickar för synpunkter till styrelsen, därefter till HS f v b till Socialdeparte-
mentet. 
 

§ 4 Slutrapportering av projekt 2019 till Socialstyrelsen 
Påminnelse om slutrapport skickas till Cecilia Ryding (FQ-gruppledarutbildning) och Ulf 
Måwe (Fortbildningsprojektet) (GE). 
MI åtar sig huvudansvaret för slutrapport till Socialstyrelsen. 
 

§ 5 Allmänmedicinsk kongress 2021  
MI formulerar utskick till lokalföreningarna angående arrangemang av Allmänmedicinsk 
kongress 2021.  
 

§ 6 ST-dagar 2020 
MI formulerar utskick till lokalföreningar, ST-råd och SR-nätverk ang. ev. arrangemang av ST-
dagar 2020. 
För kännedom: SKR planerar konferens för ST-läkare hösten 2020 (UE). 
 

§ 7 Svensk socialmedicinsk förening 
SFAM har fått en förfrågan om stöd till möte ”Jämlik hälsa i utsatta områden”. MI svarar. 
 

§ 8 Lokalföreningar 
Förslag från SFAM-Sörmland (Stina Schell) angående allmänläkares medverkan i Nationella 
arbetsgrupper (NAG).  
MI har tillskrivit Maria Lawrence, samordnare, om behovet av ekonomisk ersättning mm vid 
deltagande i NAG samt föreslagit medverkan under Allmänmedicinsk kongress 2020. 
GE har kontaktat Per Wahlstedt, Läkarförbundet, med begäran om namn på de allmänläkare 
som sitter i NAG. 



 
 

Primärvårdsrådet har möte 20-01-21. UE deltar och väcker då frågan.  
GE svarar SFAM-Sörmland. 
 

§ 9 Råd och nätverk 

− Rådet för sköra äldre har uppdaterat dokumentet ”Utvidgad primärvård för sköra 
äldre”. Styrelsen anser dokumentet nu vara färdigställt. MI meddelar Sonja Modin 
samt ber Karin Lindhagen lägga det på hemsidan. GE ombesörjer artikel till 
AllmänMedicin. 

− Konsultationsnätverket har inkommit med förslag till bildande av konsultationsråd, 
främst avsett för certifiering av kursledare.  

Styrelsen anser att nuvarande kursgranskningsfunktion är tillräcklig. MI svarar konsultations-
nätverket. 
 

§ 10 SKR -arbetsgruppen för nära vård 
UE rapporterade om att gruppen efterfrågar hjälp med att hitta goda exempel på fast läkare.  
MI och MK informerar UE om exempel från Regionerna Stockholm och Skåne. 
 

§ 11 SAFU 
BL rapporterade från senaste SAFU-möte. 
Anna Nergårdh har gett förslag som lagts in i arbetet. 
De allmänmedicinska enheterna förväntas utse representanter. SAFU:s fortlevnad är 
beroende av deras medverkan. 
 

§ 12 Sjukvårdspolitik 
Styrelsen beslutade fastställa dokumenten ”Övergångslösningar” (uppdatering) och ”Fast 
läkare i praktiken” efter eventuella ytterligare ändringar, föranledda av synpunkter från AT . 
 

§ 13 Kursgranskning 
Styrelsen beslutade fastställa nuvarande dokument samt prislista efter en mindre justering. 
Styrelsen beslutade att ge fortbildningsrådet uppdraget att överta ansvaret för kursgransk-
ningsfrågor. MI kontaktar fortbildningsrådet och Karin Ranstad. 
Aktuella dokument: 

• Prislista (ny version) 

• Kriterier 

• Info till kursarrangör 

• Checklista 

• Progresstest 
 

§ 14 Månadens nyhetsbrev 
Bordlades till kommande möte. 
 

§ 15 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


