Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-04-03 kl 08.30 – 12.40 via GoToMeeting
Närvarande
Magnus Isacson (MI), ordförande
Annika Larsson (AL), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Ulrika Elmroth (UE), ledamot (från kl 9.30)
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Maria Wolf (MW), ledamot
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot
Adjungerade
Heléne Swärd (HS), kansliet
Ulf Måwe, Kompetensvärderingsrådet (kl 10.00-10.45)
Karin Lindhagen, Kompetensvärderingsrådet (kl 10.00-10.45)

§ 67

Mötet öppnandes
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 68

Dagordningen fastställdes.

§ 69

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 70

Internt styrelsen
- MK presenterade en ekonomisk översikt för 2019. Föreningens ekonomi är god
med ett förväntat överskott på cirka 900 000 kr.
- Fördelningen av projektmedel gällande Socialstyrelsens bidrag till SFAMs
levnadsvaneprojekt 2020 fastställdes.
- GE presenterade ett förslag till rutin för diarieföring av inkomna remisser och
remissvar. Styrelsen antog förslaget efter en mindre justering.
- Jävsdeklarationer ska enligt tidigare beslut inlämnas för personer som innehar
förtroendeuppdrag inom föreningen. HS fick uppdraget att inhämta och
arkivera dessa.
- Nikos Georgiannos har väckt frågan om möjlighet ska finnas för personer
utanför styrelsen att använda SFAM-mail. MI hanterar ärendet tillsammans
med HS.
- Medlemsregistret. MK fick styrelsens uppdrag att, tillsammans med HS
införskaffa kompletterande upplysningar om Läkarförbundets medlemsregister,
bland annat avseende möjligheten att registrera lokalförening. Beslut om inköp
av medlemsregister bordlades kortvarigt, med inriktning på e-postbeslut.

§ 71

Tidningen AllmänMedicin
Ingrid Eckerman, chefredaktör för tidningen AllmänMedicin, har inkommit med en
skrivelse där styrelsemedlemmarnas medverkan i andra media, bland annat tidningen
Distriktsläkaren, ifrågasätts.
Styrelsen anser att tidningen AllmänMedicin bör användas i första hand om ämnet
berör SFAMs kärnfrågor, men att det i princip står varje styrelseledamot fritt att efter
eget omdöme publicera texter i andra medier. Om ledamoten så finner lämpligt kan
styrelseuppdraget för SFAM deklareras. MI meddelar Ingrid Eckerman styrelsens åsikt.

§ 72

Remisser
- AL har skrivit remissvar ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering”, SOU 2020:6. Styrelsen ges möjlighet att inkomma med
synpunkter. AL skriver en sammanfattning till AllmänMedicin.
- God och nära vård, huvudbetänkande SOU 2020:19
BL skickar sammanfattande text till AllmänMedicin. AT, MI, BL är beredda att
skriva svar på kommande remiss.

§ 73

Fullmäktigemötet 2020
- Fullmäktigemötet genomförs som distansmöte vid tidpunkt som tidigare
angetts.
- Till GE uppdrogs att lägga förslag om lämplig videoplattform.
- Verksamhetsberättelsen 2019 gicks igenom. GE ansvarar för kompletteringar.
- HS och GE ansvarar för kallelse och bilagor.
- Mötet videoinspelas.
- Styrelsen beslutade att till fullmäktige framlägga en proposition med förslag om
full medlemsanknytning till Svenska Läkaresällskapet (alternativ A). MI
formulerar proposition och förslag till stadgeändring tillsammans med GE. UE
tillhandahåller Powerpoint-presentation.

§ 74

Kompetensvärderingsrådet
- Ulf Måwe (UM) och Karin Lindhagen (KL), kompetensvärderingsrådet deltog.
- MK redogjorde för de ekonomiska konsekvenserna, bland annat gällande
moms, om arvodering till kompetensvärderare faktureras från eget företag, och
förespråkade utbetalning i form av timlön samt föreslog att denna
ersättningsform görs mer attraktiv genom höjning av ersättningsnivån utan
motsvarande höjning vid fakturering.
UM framhöll att en sådan skillnad kan verka förvirrande och försvåra
rekrytering av värderare.
Styrelsen beslutade att tills vidare behålla nuvarande ersättningsprinciper, samt
att informera om fördelarna med ersättning med lön.
Kompetensvärderingsrådet fick uppdraget att rekommendera
kompetensvärderarna att, om möjligt, ta ut ersättning som lön.
- MI påpekade att reseersättning fakturerad från eget företag medför dubbel
moms.
Styrelsen beslutade att utlägg för resa och övernattning alltid ska redovisas i
separat reseräkning.
MK formulerar en text med information om ovanstående till webbansvarig.
- En diskussion utspann sig om inställda Mitt-i-ST praktikdagar och
specialistexamen, orsakat av pandemisituationen.

§ 75

Lokalföreningarna
- Styrelsen beslutade att styrelsens videoplattform GoToMeeting vid behov även
ska kunna användas vid lokalföreningsmöten.

-

Till HS uppdrogs att skapa en bokningsrutin samt att informera
lokalföreningarna om denna möjlighet.

§ 76

Svenska Läkaresällskapet (SLS)
GE rapporterade från Utbildningsdelegationens möte 12/3. SLS kommer att revidera sin
nuvarande fortbildningspolicy och föreslår medverkan från SFAM i detta arbete, samt,
när revideringen är klar, även förslag på ett antal vårdcentraler som är villiga att prova
fortbildning enligt SLS policy som ett pilotprojekt.
Styrelsen ser positivt på förslaget. Fortbildningsrådet kommer att tillfrågas om
uppdraget. GE kontaktar fortbildningsrådet.

§ 77

Externa aktiviteter
- Skrivelse (motion) från Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan
(SLAS) angående en ny nationell styrgrupp mellan ambulanssjukvård,
primärvård och kommunal vård. Styrelsen ser positivt på initiativet. MI svarar.
- Styrelsen beslutade att till regeringens referensgrupp för God och nära vård för
barn och unga nominera Katrin Hagskog Engel, kontaktperson för nätverket för
psykisk ohälsa. MI meddelar Katrin Hagskog Engel.
- MI rapporterade om ett videomöte på SKR angående pågående pandemi.
- MI informerade om möte arrangerat av SKR hur Coronapandemin ska hanteras
inom primärvården. Samarbetsrum planeras med medverkan av läkare i
hemsjukvård och SÄBO.
- MI informerade om ett videomöte med Lisbeth Löpare, SKR:s samordnare för
God och nära vård. Önskemål finns om möte hösten 2020 med medverkan från
SKR, Dsk-föreningen, DLF och SFAM)
- MI informerade om att vårens nordiska möte blivit inställt, men att det har
genomförts digitalt. Bland annat diskuterades fortsatta kongresser,
allmänmedicinens ”core values” samt harmonisering av ST inom Norden.

§ 78

Månadens nyhetsbrev (UE)
- Kvalitetsdag i december med tema prioriteringar
- Fullmäktige 2020
- Allmänmedicinsk kongress 2021
- SFAMs remissvar om BT och ST
- Mitt-i-ST pausat
- Digital form för AllmänMedicin
- Årets avhandling
- SFAM i media
- Levnadsvaneprojektet beviljat 1,2 milj
- SFAMs remissvar angående vissa vårdförlopp

§ 79

Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Justeras

………………………………………………….
Gösta Eliasson
Fackl sekr

…………………………………………………
Magnus Isacson
Ordförande

