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Protokoll fört vid styreleinternat för styrelsen i Svensk förening för allmänmedicin 
Flämslätt Stifts- och kursgård, Lerdala, 2020-09-10 kl 08.30 – 2020-09-11 kl 15.00 

 
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 (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
Hálfdán Pétursson (SFAM-H) 10/9 kl13-14, § 155 
Distriktsläkarföreningens styrelse 10/9 kl 15-16, § 157 
 
 

§ 148 Mötet öppnades. 
 

§ 149 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 151 Internt styrelsen 
Relationsskapande aktivitet. 
 

§ 152 Kansliet 
Styrelsen beslutade att tjänstgöringsgraden för Katarina Bolternstern bibehålls 
oförändrad (25 procent av heltid). MI meddelar KB. 
 

§ 153 Internationellt 
–  Policydokument från Nordic Federation of General Practice, ”Grundläggande 
värderingar och principer i nordisk allmänmedicin” har översatts till svenska. AT 
återkommer med förslag till språklig justering. Styrelsen stöder samtliga punkter. MI 
informerar Johann Sigurdsson om styrelsens beslut. 

–  WONCA Europe Congress i Berlin är planerad till 17–19 december 2020. Frågan om 
styrelsedeltagare bordlades. 
 

§ 154  Utbildning och fortbildning 
Utbildningsföretaget KursMedicin har för närvarande avtal med SFAM angående 
kurssamarbete och användning av SFAMs logotype. Styrelsen beslutade säga upp 
avtalet med omedelbar verkan och erbjuda kursgivaren sedvanliga villkor. MI 
informerar Ingmar Lönquist. 
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§ 155 Råd och nätverk 
Digitalt möte med Hálfdán Pétursson, ordförande för SFAMs råd för hållbar diagnostik 
och behandling. Frågor som diskuterades var bland annat Choosing wisely-konceptet 
och strategier för att sprida det, systemet för kunskapsstyrning, samt kopplingen till 
fortbildning och till SFAMs fortbildningsråd. GE kontaktar Anders Lundqvist. 
 

§ 156 
 

Politik och påverkansarbete 
Styrelsen diskuterade utformning av en kampanj med påverkansarbete mot bakgrund 
av primärvårdsreform och proposition och idéer hämtade från skrifter av Åke Åkesson 
och Bodil Jönsson. Påverkansarbetet bör bygga på styrelse- och 
lokalföreningskontakter med politiker som inbjuds till studiebesök på utvalda 
vårdcentraler. 
 

§ 157 Digitalt diskussionsmöte med Distriktsläkarföreningens styrelse. 
- Förslag från SLF Student om generellt tillstånd att vikariera på vårdcentral på T10-nivå 
i rekryteringssyfte, vilket båda föreningarna dock ställde sig tveksamma till. Ett 
dispensförfarande torde vara tillräckligt. 

-  Föreningarna önskar en gemensam kampanj med fokus på primärvårdsreformen och 
dess möjligheter. SFAMs och DLF:s styrelser, liksom lokalföreningsledamöter förväntas 
ta kontakt med politiker i riksdagens Socialutskott. De bör erbjudas studiebesök på 
utvalda vårdcentraler och ges tillfälle att möta personal och patienter som kan vittna 
om betydelsen av relationell kontinuitet. MI skriver ett upplägg som därefter förankras 
i DLF.  

-  SFAM finansierar SAFU under 2021, därefter förväntas de allmänmedicinska 
enheterna överta ansvaret. 

-  Mellan DLF och SFAM bör det finnas rutiner för information om viktigare frågor och 
beslut som fattas inom respektive styrelse.  

-  Förslag till debattartikel, byggd på texten i ”Grundläggande värderingar och principer 
i nordisk allmänmedicin” (NFGP), bland annat till tidningen Dagens Samhälle. 
 

§ 158 Fortbildningsprojektet 
Styrelsen beslutar att Sanna Althini går in som projektledare inom 
fortbildningsprojektet (Levnadsvanor, aktivitet 1). MI kontaktar Ulf Måwe, 
projektledare, angående tidsåtgång, eventuell ekonomisk ersättning till Sanna Althini 
och avtal. 
 

§ 159 
 

Tidningen AllmänMedicin 
Två förslag till sökbar arkivering av tidningen med kostnadsförslag har inkommit från 
föreningens It-tekniker, Gustav Björk. Alternativ 2, innebärande placering på separat 
server förordas av styrelsen. MI kontaktar Gustav Björk. 
 

§ 160 
 

Svenska Läkaresällskapet 
SFAM har rätt att årligen utse mottagare av Karl Daléns Fond som förvaltas av SLS. 
Styrelsen beslutade att delegera till Forskningsrådet att nominera mottagare av priset 
framöver. I år har redan beslut tagits angående mottagare av stipendiet och det 
kommer att delas ut till Johanna Wallensten. MI informerar Anna Nager och Johanna 
Wallensten. 
 

§ 161 Inkomna remisser 
Sveriges läkarförbund: Remiss angående Läkarförbundets sjukskrivningspolicy. AL 
svarar tillsammans med PH. 
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§ 162 
 

Övriga externa kontakter  
MI rapporterade från möten med Irene Svenonius (Stockholm), KRY samt ett 
seminarium på Folkhälsodalen. 
 

§ 163 Ekonomi 
Redovisning av budget och utfall presenterades av PH. 
 

§ 164 
 

Månadens nyhetsbrev. 
 

§ 165 Övriga frågor 
-  Utökad namninsamling. Ett förslag från Milosz Swirgel angående utökad 
namninsamling till stöd för en tidigare debattartikel i SvD med argument för 
heltäckande listning presenterades. 

-  Socialstyrelsen. Diskussion runt punkter som bör tas upp i samband med SFAMs och 
DLF:s kommande möte med Socialstyrelsen. 

-  Centerpartiet. GE kontaktar Anders W Jonsson och framför SFAMs syn på 
utvecklingen av primärvården. MI informerar GE om mötesagenda samt stämmer av 
med DLF. 

-  Kollegial dialog online 
Styrelsen utsåg projektets arbetsgrupp med AT som projektledare och GE, LS som 
medlemmar.  

-  Institut för relationskompetens  
BL presenterade ett förslag, infört som en artikel i tidningen AllmänMedicin 2018 från 
Carl Edvard Rudebeck om inrättande av ett institut för relationskompetens, BL skickar 
artikeln till styrelsen, som uppmanas ta del av förslaget. Frågan om SFAM ska stödja 
förslaget bordlades. 
 

§ 166 Nästa möte: 2020-09-22 via Zoom. 
 

§ 167 
 

Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
 

Vid protokollet:    Justeras:  

 

Gösta Eliasson    Magnus Isacson  
Facklig sekreterare    Ordförande  

 

 


