Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin
videomöte 2020-06-09 kl 20.00-21.45
Närvarande
Magnus Isacson (MI), ordförande
Annika Larsson (AL), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Panteha Hatefi (PH), kassör
Lisa Sallmén (LS), ledamot
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot
Adjungerad
Heléne Swärd (HS), kansliet

§ 124

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.

§ 125

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

§ 126

SAFU
SFAU:s fortsatta verksamhet diskuterades. SFAM avser finansiera verksamheten t o m utgången
av 2021, dock under förutsättning att samtliga allmänmedicinska enheter deltar samt att en
verksamhetsplan för 2021 presenteras.
Beslut om finansiering bordläggs till hösten 2020. BL meddelar SAFU.

§ 127

Allmänmedicinsk kongress 2021
Frågor från kongresskommittén, bland annat gällande sponsorer och miljöcertifiering. MI
svarar.

§ 128

Politik
- Styrelsens politikerkontakter uppdaterades. GE skickar listan till DLF.
- Dokument av pedagogen Henry Egidius angående primärvårdsreform, kunskapsstyrning
och förslag till primärvårdsgrupper diskuterades.
Med anledning av detta beslutade styrelsen bjuda in representant(er) av Nationella
primärvårdsrådet till ett styrelsemöte under hösten 2020. MI kontaktar.

§ 129

Remisser, inkomna:
- SLF: SOU 2020:26 Remissavisering En sjukförsäkring anpassad efter individen (10/8).
AL svarar.
- SLF: SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess (10/8). AL svarar.
- Socialstyrelsen och SLF: Remissversion av nationella riktlinjer samt
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar. Lämnas obesvarad.
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§ 130

Remisser, förslag till svar:
- SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från
exemplet NKS (25/8). PH och LS svarar med medverkan av BL.
- SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk
inriktning (31/5). Styrelsen har inga invändningar. AL svarar.

§ 131

Externa aktiviteter
Hjärt- och lungfonden erbjuder samverkan avseende möte om kardiovaskulär sjukdom.
Styrelsen beslutade acceptera erbjudandet samt föreslår att forskningsrådet, levnadsvanerådet
och SFAM-H involveras. MI kontaktar Hjärt-lungfonden och berörda råd.

§ 132

Kansli
- Katarina Boltenstern har begärt utökad tjänstgöringstid. Styrelsen beslutade att en
ökning kan beviljas, förutsatt att den tillkommande arbetstiden redovisas.
MI meddelar K Boltenstern.
- Funktionsmailadress har efterfrågats av kursgranskningen. Beslut att sådan mailadress
kan användas av SFAMs kursgranskning samt råden.
HS meddelar kursgranskningen.

§ 133

Månadens nyhetsbrev
- Nytt medlemsregister (HS)
- Covid-seminarierna (MI)
- SFAM i media (MI)
- SLS fullmäktige: SFAM medlemsförening I SLS samt
Choosing wisely - motionen antagen (MI)

§ 134

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Magnus Isacson
Ordförande
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