
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte 2020-05-26 kl 20.00-21.40 

 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
Panthea Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Anmält förhinder 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 111  Mötet öppnades 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

§ 112 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 113 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 114 Svenska Läkaresällskapet 

- MI, AT och PH rapporterade från SLS:s fullmäktigemöte 2020-05-26.  

- Motion inlämnad av SFAM-H antogs.  

- Fullmäktige beslutade tilldela sektionerna 1 fullmäktigemandat per påbörjat 250-tal 
medlemmar med minskad andel för större sektioner. För SFAM innebär reduktionen 7 i 
stället för 9 mandat. Då fördelningsprincipen inte tidigare blivit diskuterad avser 
styrelsen inhämta lokalföreningarnas åsikt om mandatfördelningen samt därefter 
återuppta diskussionen om medlemsanknytning. MI kontaktar lokalföreningarna. 

 
§ 115 Remisser 

- SOU 2020:15. Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården –lärdomar frän 
exemplet NKS (Socialdepartementet) 
Beslut: PH och LS läser remissammanfattningen och återkopplar till kommande 
styrelsemöte. 

- SOU 2020:23. Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk 
inriktning (SLS) 
Beslut: AL läser och kommenterar. 

- Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar samt nationella 
riktlinjer (Socialstyrelsen) 
Beslut: GE tillfrågar forskningsrådet (Anna Nager).  

- SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 
(Regeringskansliet, SLS, SLF:)  
Beslut: AT, BL och MI utarbetar remissvar. 
 
 
 
 



 
 

§ 116 Styrelsen 

- Fördelning av uppgifter som utförts av styrelseledamöter som avgått. 

- SFAMs nyhetsbrev: MI kontaktar HS angående rutiner för utskick. Förslag om 
uppdelning av punkter till nyhetsbrevet mellan styrelsens ledamöter. Frågan bordlades. 

- Till styrelsens kontaktperson utsågs för 

- ST-rådet: AEW 

- SFAM-H: AT 

- SFAM.Q: MI 

- Utbildningsrådet: LS 

- Rådet för sköra äldre: BL 

- GE uppdaterar behörigheter till styrelsens Dropbox 

- Ulrika Elmroth, tidigare styrelseledamot, har lämnat styrelsen men önskar behålla sin 
sfam-mail. MI kontaktar Ulrika Elmroth. Styrelsen beslutade att personer som tilldelats 
sfam-mail men avslutat sitt uppdrag inom SFAM behåller sfam-mail i högst tre månader 
om inte särskilda skäl föreligger.  

 
§ 117 Projekt 

En projektbeskrivning för Digitala FQ-grupper presenterades. Styrelsen uppdrog till GE, 
(sammankallande) samt AT, LS och Cecilia Ryding att fortsätta utveckla projektidén. 
 

§ 118 Fortbildningsprojektet 

- AL önskar avgå som styrelsens kontaktperson i styrgruppen. MI tar över uppgiften. 

- GE har väckt frågan om eventuell ansökan till SoS om ändring av inriktning pga covid-19 
pandemi? Frågan bordlades. 

 
§ 119 Politik 

Styrelsen uppdrog till GE att uppdatera listan med styrelseledamöternas politikerkontakter 
samt redovisa till kommande styrelsemöte. Diskussionsämne: Lagrådsremissen  
2020-04-16 inom 6 månader. 
 

§ 120 Internationellt 
Representation från SFAM vid nordiskt möte i Oslo 19–21 augusti 2020. Frågan bordlades. 
 

§ 121 Månadens nyhetsbrev 
Inget nyhetsbrev planeras för juni 2020 
 

§ 122 Planerade styrelsemöten 

Tisdag 9 juni kl 20, videomöte  
Torsdag 20 augusti kl 20, videomöte  
To-fr 10–11 september, internat Flämslätt, Lerdala 
Tisdag 22 september kl 20, videomöte 
Tisdag 6 oktober kl 20, videomöte 
Tisdag 3 november kl 20, videomöte 
To-fr 26-27 november, internat Stockholm(?) 
Torsdag 10 december kl 20, videomöte 
 

§ 123 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   

 

 

 

Justeras:  

Gösta Eliasson  Magnus Isacson  

Facklig sekreterare Ordförande  



 


