Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin
videomöte via Zoom 2021-01-28 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
Meddelat förhinder
Heléne Swärd (HS), kansliet
§ 17

Mötet öppnades.

§ 18

Dagordningen fastställdes.

§ 19

Föregående att göra lista gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 20

Externa kontakter
Styrelsen valde att nominera Christina Ledin till medlem av Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd HSAN. MI tillfrågar.

§ 21

Kursgranskningen
Styrelsen beslutade anta justerat förslag från kursgranskningen angående avgifter,
administration, ersättningsnivåer mm. GE meddelar Nikos Georgiannos.

§ 22

Läkarförbundet
SFAM har möjlighet att nominera till Läkarförbundets Digitaliseringsråd, Arbetsmiljögrupp och
Råd för läkemedel och teknik. Deadline 18/2.
Information går ut i nyhetsbrev samt i mailutskick till lokalföreningar, råd och nätverk. GE
meddelar HS.

§ 23

iPod Sfampen
IPodden Sfampen planerar fortsätta verksamheten även under 2021, förutsatt att medel kan
påräknas.
Styrelsen beslutade att SFAM kan stå som ekonomisk garant för projektet för den händelse
medel inte erhålls ur levnadsvaneprojektet, men att budgeten då ska beslutas i samråd med
SFAM:s styrelse. MI meddelar Sfampen/Ulrika Elmroth.

§ 24

Inkomna remisser
SKR: Vårdprogram vid kronisk njursjukdom. Deadline 14/2.
Styrelsen väljer att lämna remissen obesvarad (”inget att invända”), såvida PH inte finner
anledning att kommentera. GE meddelar HS.

§ 25

Tidningen AllmänMedicin
Referat från digitalt möte 21/1 angående tidningens framtid. Rekrytering av chefredaktör är
en viktig fråga då nuvarande chefredaktör, Ingrid Eckerman, avgår under 2022.
MI tillfrågar Christer Petersson angående uppdraget.
GE går igenom tidigare tidningsnummer efter förslag till chefredaktör.
Utskick till lokalföreningar, råd och nätverk. MI formulerar text tillsammans med avgående
chefredaktör Ingrid Eckerman.

§ 26

Månadens nyhetsbrev
- Annons om rekrytering av SPUR-inspektörer
- Information om inställda ST-dagar i Visby
- Planerna för genomförandet av Allmänmedicinsk kongress 2021
- Gävleborg-Dalarnas erbjudande om Allmänmedicinsk kongress 2022
- SFAM i media
- Information om möjlighet att söka projektmedel ur Socialstyrelsens levnadsvaneprojekt
2021.

§ 27

Information och övriga frågor
- PH refererade från SLS lunchmöte om vaccination vid covid-19 28/1.
- Styrelsemöte heldag 16/4 kolliderar med DLF FM. Flyttas till 15/4
- ST-dagarna 2012 Visby är framflyttade till 2021
- SFAM-Skaraborg har preliminärt meddelat intresse att arrangera ST-dagar 2023 (BL)
- AL rapporterade om mailfråga angående rutiner vid lipidprovtagning. AL svarar.
- Önskemål finns om papperskopior av Norges ”Sju teser ”. LS uppdrar till HS att föreslå
layout.
-AT rapporterade om KDO-projektet, om texten till en debattartikel tillsammans med
företrädare för slutenvården (inskickad till Läkartidningen), artikel om samarbete
allmänmedicin-kirurgi i Tidskrift för Kirurgi samt informerade om innehållet i slutbetänkandet
av utredningen God och nära vård.
- GE rapporterade om åtgärder för rekrytering av SPUR-granskare.

§ 28

Nästa möte
Videomöte via Zoom den 12 februari kl 08.30-16.00.

§ 29

Mötet avslutades
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Magnus Isacson
Ordförande

