Minnesanteckningar lokalföreningsmöte 2020-10-22
Närvarande: Susanna Althini, Emil Péclard, Johanna Stjerna, Lena Granlund, Maria Wolf, Anna Karin
Fahlén, Anne Björk, Andreas Lindmark, Madelene Hyttring, Bernd Sengpiel, Helena Glad
Från centralstyrelsen: Magnus Isacson, Gösta Eliasson, Lisa Sallmén, Andreas Thörneby, Panteha
Hatefi, Annika Larsson
1.

Till ordförande för mötet valdes Emil Péclard.

2.

Till sekreterare för mötet valdes Andreas Thörneby.

3.

Presentationsrunda.

4.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Dokumentet genomsnittligt allmänmedicinskt arbete under revidering, inte slutligt klart,
påminnelse till utbildningsrådet skickas. Övriga nya policydokument publicerade och tillgängliga.
Kongresstidpunkter och ansvariga lokalföreningar stäms av.

5.

SFAM:s politikerkampanj 2020. Initiativ från Sanna Althini, Åke Åkesson och Magnus Isacson.
Utnyttja rörelsemängden i debatten och det politiska klimatet. Huvudbudskap: Fast läkare som
är specialist i allmänmedicin som erbjudande till hela befolkningen, och positiv målbild. Metod:
lokalföreningsinitiativ till kontakt med regionpolitiker, rikspolitiker, SKR för erbjudande om
studiebesök på verklighetens vårdcentraler.
Kanske behöver strategin delvis anpassas till omständigheterna i storstad/landsort/glesbygd?
Erbjudandet är att få information direkt från professionen utan mellanhänder.
Parallell mediastrategi (Läkartidningen, Dagens Medicin, m.fl).
Förankring av idén med DLF pågår.
Behovet av konkreta, praktiska förslag lyftes; exempel dokumentet med övergångslösningar.
Beslut: Lokalföreningarna ställer sig positiva till förslaget om en politikerkampanj med
vårdcentralsbesök, tar emot bollen och arbetar vidare. Styrelsen genom Magnus Isacson tar
tacksamt emot återkoppling.

6.

Torsdagsmöten, lunchwebinarier, information (Sanna Althini). Företeelse sedan april -20, initialt
fokus på olika aspekter av covid-19. Under hösten utvidgade teman som förutom medicinskt
innehåll även inkluderat goda allmänmedicinska exempel och förebilder inom allmänmedicinskt
ledarskap. Ambitionen är att bygga upp en fortbildningsform som man vill återkomma till och
som för kollegor runt om i landet närmare varandra. Planering framåt finns.

7.

Kunskapsstyrning och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp, diskussion. Regional
finansiering av allmänläkares medverkan skall/borde finnas, men i bästa fall ersätts för mötestid
men inte kringarbete och ett ej hanterat problem är att det är svårt för många att komma loss
från sitt kliniska arbete. En uppgift för lokalföreningarna! Intrycket inifrån (Panteha Hatefi) är
alltså att allmänläkare finns med i NAG ”på pappret”, men att den allmänmedicinska

förankringen ändå sviktar. En falsk kvalitetsstämpel. Remissvar på SOU 2020:36 på temat är
skrivet, se bilaga.
Två viktiga uppgifter för lokalföreningarna, således:
- rekrytera medverkande i arbetsgrupper och på andra sätt infiltrera kunskapsorganisationen
- verka för goda praktiska förutsättningar för allmänläkare att faktiskt medverka
8.

Övriga frågor: Behov av kontinuerligt uppdaterad epostlista över samtliga
lokalföreningsordförande.

9.

Nästa möte: preliminärt förslag torsdag 18 mars 2021, digitalt,
20.00-21.30.

10. Mötet avslutas.

Vid ”pennan”,
Andreas Thörneby

Bil.:
1 Utredningen ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)”
2 Remissvar SFAM SOU 2020:36 SLF
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