Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin
videomöte via Zoom 2020-09-22 kl 19.30-22.00
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 (UE), ledamot
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot
Meddelat förhinder
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Adjungerade
Heléne Swärd, kansliet
Ove Andersson (OA), § 170, kl 19.30-20.00
Helena Salminen (HSa), § 170, kl 19.30-20.00

§ 168

Mötet öppnades

§ 169

Dagordningen fastställdes

§ 170

SAFU
OA och HSa redogjorde för SAFU:s verksamhet. Verksamhetsplanen gicks igenom.
Det påpekades:
-att SFAM är en viktig aktör och att samarbetet med de allmänmedicinska enheterna bör
öka.
-att det krävs en kanslifunktion som SFAM skulle kunna bistå med.
-att utbildningsfrågor (läs: grundutbildningen) bör uppmärksammas mer.
-att SFAM:s utbildningsråd och forskningsråd kan ha intresse av samverkan, men att SAFU är
en självständig organisation.
-att SFAM finansierar SAFU till och med utgången av 2021 samt att SAFU innan dess bör
inkomma med förslag till finansiering.

§ 171

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

§ 172

Politikerkampanj 2020
MI har tagit fram en plan för genomförande av kampanjen.
Diskussion om formerna för kontakter med politiker och inbjudan att besöka vårdcentraler.
PH påpekade att makthavare inte bara bör besöka välfungerande vårdcentraler utan
framförallt ges tillfälle att besöka dysfunktionella vårdcentraler.
Styrelsen ansåg att det är lokalföreningarna som bör utse vårdcentraler för politikerbesök
samt att utformningen av politikerkampanjen bör diskuteras på kommande
lokalföreningsmöte (nedan).

§ 173

Ekonomi
Styrelsen beslutade
-att uppdra till AL att överta uppgiften som kassör samt
-att utse AL till föreningens firmatecknare.

§ 174

Utnämningar
Hedersledamot SFAM: Margareta Troein har föreslagit Lars Hjalmar Lindholm, Umeå, till
hedersledamot i föreningen. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. MI underrättar
förslagsställaren om beslutet.

§ 175

Kollegial dialog online
Arbetsgruppen rapporterade om pågående arbete.
Frågan om avgift diskuterades. Styrelsen ansåg det olämpligt att avgiftsbelägga tjänsten, men
att det tydligt bör framgå att medlemskap i SFAM är önskvärt.

§ 176

Lokalföreningarna
Styrelsen beslutade genomföra ett digitalt lokalföreningsmöte 2020-10-22 kl 20-21.30
GE tar fram förslag till mötesordförande.
Politikerkampanjen föreslås som ett ämne för diskussion.
MI formulerar en text som beskriver kampanjen.

§ 177

Kansliet
Styrelsen bekräftar att styrelsebeslut 2020-09-10 angående tjänstgöringsgraden 25 procent av
heltid för Katarina Boltenstern gäller.

§ 178

Debattartikel
Gävleborg har signalerat att man överväger att slopa kravet på allmänmedicinsk
specialistkompetens på regionens vårdcentraler.
MI presenterade ett utkast till debattartikel som argumenterar mot detta.

§ 179

Månadens nyhetsbrev
Punkter togs fram under föregående styrelsemöte. HS skickar ut.
Kommande nyhetsbrev: Information om enkätstudie om Eutanasi (Alma Englund, T10).

§ 180

Nästa möte
Videomöte den 6 oktober kl 20.00.

§ 181

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Magnus Isacson
Ordförande

