
 

 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2020-10-06 kl 20.00-21.15 

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

§ 182 Mötet öppnades 
 

§ 183 Dagordningen fastställdes 
 

§ 184 Föregående Att-göra lista 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 185 Mitt-i-ST 
Frågan om ersättning till medvärderare (som konsulteras hemifrån) har väckts av Kirsten Nilsson. 
Styrelsen är inte främmande för symbolisk ersättning. Ytterligare information om uppgiftens 
omfattning behöver dock inhämtas före beslut. Frågan bordlades.  
MI kontaktar Kirsten Nilsson. 
 

§ 186 Progresstest 
Remy Waardenburg har informerat om att Medibas erbjuder kostnadsfritt deltagande i samband 
med lansering av progresstestet med fråga om SFAM önskar bidra till spridning av 
gratiserbjudandet. 
Styrelsen konstaterar att Medibas är en kommersiell aktör och att kursgranskning erbjuds. 
Medverkan från SFAM på annat sätt inte är aktuellt, även om produkten är bra. MI meddelar 
Remy Waardenburg. 
 

§ 187 Tidskriften AllmänMedicin 
Textbidrag från styrelsen efterfrågas. MI sammanfattar dokumentet ”Sju grundpelare”, översatt 
av C E Rudebeck. 
 

§ 188 Svenska Läkaresällskapet 
GE rapporterade om innehållet i dokumentet ”Professionell granskning och klinisk revision 2020”. 
Styrelsen konstaterar att dokumentet framhåller professionens roll och att metoden kan vara 
intressant för primärvården, men att många frågor, bland annat om implementeringen, återstår 
att besvara. 



 
 

§ 189 Projekt Kollegial dialog online 
AT gav en lägesrapport från projektet, som framskrider som förväntat. 
 

§ 190 Övriga frågor 
- Rapport från möte med Lina Nordquist (L) och DLF (AT). 
- Rapport Anell A. Vården är värd en bättre styrning. SNS 2020 (GE) 
- Rapport från möte med Socialstyrelsen, bl a med Olivia Wigzell (MI) 
- Rapport från möte med Liberalerna, bland annat Lina Nordquist (MI) 
 

§ 191 Nästa möte 
Videomöte 23 oktober kl 08.30-16.00. 
 

§ 192 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 

 
 

Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
 

Gösta Eliasson Magnus Isacson 
Facklig sekreterare Ordförande 

 


