Protokoll styrelsemöte via video 2020-01-28 kl 20.00-21.30
Kallade
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
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot

§ 16

Mötet öppnades
Dagordningen fastställdes.

§ 17

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 18

Svenska Läkaresällskapet
MI deltar i rundabordssamtal på SLS om forskning i primärvård 4/2.

§ 19

Socialstyrelsen
− MI deltar i möte på SLS angående Socialstyrelsens uppföljning av God och nära
vård.
− SFAM ansöker om statsbidrag 2020 för insatser som avser främjande av arbete
med sjukdomsförebyggande metoder. MI sammanställer och vidarebefordrar
ansökan till Socialstyrelsen.

§ 20

Lokalföreningar
SFAM anordnar distansmöte för lokalföreningsrepresentanter 20–21.30 19 februari 2020.
GE informerar moderator och kallar till möte.

§ 21

Allmänmedicinsk kongress
− MI har fått förfrågan från kongresskommittén angående deltagande i seminarium om framtida visioner under kongressen 2020. AL kan moderera seminariet.
− SFAM Gävleborg har erbjudit sig att arrangera kongress 2021.
− SFAM Södra Kalmar län har erbjudit sig att arrangera kongress 2022.

§ 22

Primärvård
Reviderade dokument:
1) Fast läkare
2) Övergångslösningar
3) Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige
Vidarebefordras för synpunkter till utbildningsrådet, läggs på SFAM:s hemsida (AT),
skickas till Lisbet Löpare (MI) samt läggs som bilaga inför lokalföreningsmöte 19/2 (GE).

§ 23

Läkarförbundet -enkät
MI har kontaktats av Läkarförbundet angående utformning av en enkät till allmänläkare
rörande förutsättningar och förhållanden i primärvården. MI sammanställer styrelsens
synpunkter på enkätfrågorna.

§ 24

Månadens nyhetsbrev
• Remissvar Digifysiskt vårdval
• Information om Utvidgad primärvård för sköra äldre
• Annons Allmänmedicinsk kongress 2020
• WONCA Europe Berlin 2020
• Nya dokument: ”Fast läkare”, ”Övergångslösningar”, ”Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige”.
• SLS rapport ”Kvalitetsdialog i primärvården”

§ 25

Övrig fråga
Sju patientcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) är ute på öppen remiss.
Beslut: Remitteras till forskningsrådet (Anna Nager) samt till SFAM-H (UE).

§ 26

Mötet avslutades
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Magnus Isacson
Ordförande

