
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte 2020-08-20 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 
 
 

§ 135 Mötet öppnades och dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 137 Projekt Digitala läkarmöten 
Fortbildningsrådets synpunkter har inhämtats. Efter smärre justeringar i projekt-
beskrivningen kan beslut om godkännande tas vid nästkommande styrelsemöte (GE). 
 

§ 138 Remisser 
Sveriges läkarförbund: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett 
system, många möjligheter SOU 2020:36 

AEW, PH och GE formulerar förslag till remissvar (deadline 26/10). SFAM-H, 
Fortbildningsrådet och Forskningsrådet informeras och ges möjlighet att framföra 
synpunkter på SFAMs remissvar (GE).  
 

§ 139 Kommande styrelsemöten 
10-11/9 fysiskt möte, 22/9 videomöte, 6/10 videomöte, 23/10 heldags videomöte 
(ändring), 3/11 videomöte, 26-27/11 fysiskt möte Stockholm, 10/12 videomöte. 

§ 140 Allmänmedicinsk kongress Åre 2021  
BL informerade om kongresskommitténs arbete. 
 

§ 141 SAFU 
Styrelsen beslutade bjuda in ordföranden i SAFU, Ove Andersson, till videomöte alternativt 
fysiskt möte. (BL) 
 

§ 142 Internationellt 
Styrelsen beslutade bjuda in Marte Kvittum Tangen, ordförande för Norsk forening for 
allmennmedicin, NFA, till styrelsemöte den 23 oktober (MI). 
 
 
 
 



  

§ 143 Karl Daléns fond 
Beslut om mottagare av fondmedel fattas av SFAM-styrelsen. SFAM-Stockholm har 
föreslagit Johanna Wallensten till årets mottagare. Underlag för förslaget kommer att 
efterforskas (MI). 
 

§ 144 Månadens nyhetsbrev 
Inget nyhetsbrev planerat under augusti. 
 

§ 145 Externa kontakter och möten 
Ordföranden har av Lina Nordquist (L), inbjudits att medverka i ett nationellt möte för 
regionföreträdare, att besöka KRY samt att medverka i arrangemanget Folkhälsodalen. 
Vårens uppskattade lunchwebbinarier kommer att återupptas med början den 3 
september. 
 

§ 146 Nästa möte 
Internat den 10-11 september. 

§ 147 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet: 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 

Gösta Eliasson Magnus Isacson 
Facklig sekreterare Ordförande 

 


