Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-04-29 via Zoom
Närvarande
Magnus Isacson (MI), ordförande
Annika Larsson (AL), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot
Ulrika Elmroth (UE), ledamot
Adjungerade
Kristina Halldorf, SFAM-Jämtland/Härjedalen (§ 94))
Heléne Swärd (HS), kansliet

§ 91

Mötet öppnades
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 92

Dagordningen fastställdes.

§ 93

Föregående protokoll och att-göra lista gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 94

Allmänmedicinsk kongress 2020
Kristina Halldorf redogjorde för nuvarande läge. Avsikten är att genomföra kongressen
planenligt 14–16 oktober. Ett alternativ kan vara att mötet genomförs digitalt. På grund av
osäkerhet runt pandemiläget kommer definitivt beslut att tas först när två månader
återstår. Kristina Halldorf granskar det avtal som tecknats med kongressbyrån. MI följer
upp.

§ 95

Fullmäktigemöte SFAM 2020
Dagordning och genomförande av digitalt möte gicks igenom. GE förbereder.

§ 96

Remisser
- SOU 2020:19 God och nära vård.
SFAM avser att inkomma med remissvar. BL har skrivit en sammanfattning till
AllmänMedicin 2/2020.
- Lagrådsremiss 20-04-16: Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en
primärvårdsreform.
SFAM avser att sprida information om innehållet, bland annat på hemsida och
Facebook (MI).

§ 97

Utbildningsrådet
Rådet har ifrågasatt delar av nytt förslag till AT.
Styrelsen anser det viktigt att den sex månader långa primärvårdsdelen blir sammanhållen.
MI kontaktar utbildningsrådet.

§ 98

Fortbildning
AT presenterade förslag gällande stöd till bildande av FQ-grupper på distans.
Styrelsen uppdrog till AT, GE och Cecilia Ryding att ta fram ett konkret förslag.

§ 99

Svenska Läkaresällskapet (SLS)
Önskemål har inkommit från rådet för sköra äldre om att, som komplement till SLS
grunddokument, ta fram en primärvårdsversion, en slutenvårdsversion och en barnversion
gällande etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning anpassade för vardagsarbete.
Styrelsen ser positivt på förslaget men anser att uppgiften bör ligga på SLS. MI svarar
Gunnar Carlgren.

§ 100 Socialstyrelsen
Styrelsen beslutade att de projektledare som erhåller bidrag under 2020 avseende
levnadsvaneprojektet skall ingå skriftligt avtal med SFAM med krav på redovisning av
projektets status och ekonomi varannan månad. HS tar fram förslag till avtal.
§ 101 Externa möten
- Styrelsen utsåg MI och GE att representera föreningen vid SLF:s
specialitetsföreningars representantskapsmöte den 13 maj.
- MI rapporterade från möte med socialminister Lena Hallengren, Daniel Johansson
och Marina Tuutma. Bland annat diskuterades coronapandemin, listbegränsning,
mått för uppföljning gällande liststorlek, allmänläkartäthet, regionernas
primärvårdsbudget och återinläggningar inom 30 dagar.
- Nordic Leader Seminar Oslo, 27-29 augusti 2020. Inbjudan. MI deltar.
§ 102 Månadens nyhetsbrev
Inget nyhetsbrev maj månad.
§ 103 Mötet avslutades
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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