
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2020-10-23 kl 08.30–16.00 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare (kl 08.30-14.00) 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare (kl 8.30-11.00) 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (UE), ledamot (08.30-12.00) 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerad 
Marte Kvittum Tangen (§ 200) 
 
 

§ 193 Mötet öppnades 
 

§ 194 Dagordningen fastställdes 
 

§ 195 Föregående Att göra lista 
gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 196 Lokalföreningarna 
Rapport från lokalföreningsmöte 2020-10-22. Mötet beslutade att styrelsens förslag till 
politikerkampanj ska genomföras, dock med hänsyn till de varierande förutsättningar som finns 
inom varje lokalförening. Information gavs om lunchwebinarierna och systemet för 
kunskapsstyrning diskuterades. 
 

§ 197 ST-dagarna Visby 2021  
Fråga från arrangörsgruppen angående hantering av ev vinst. AL kontaktar arrangörsgruppen. 
 

§ 198 Medlemsrekrytering/medlemsvård 
AT väckte frågan om en diskussion runt medlemsrekrytering, inspirerad av SLF:s utbildning för 
styrelsen 2020-10-14. Fördjupad diskussion planeras vid nästa fysiska möte. 
 

§ 199 Inkomna remisser 
– SLS och SLF: Sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36). AEW, PH och GE 
presenterade förslag till remissvar. MI slutgranskar. Svar till SLS, SLF och Socialdepartementet 
(GE/HS). AEW, PH och GE sammanfattar innehållet i svaret för publicering på hemsida och i 
AllmänMedicin. 
 
– SLF: Kompetensförsörjningspolicy. MI, AEW LS skriver svar. Ev. kan det bli aktuellt med synpunkter 
från utbildningsrådet. 
 
– SLF: Sjukskrivningspolicy. AL har beskrivit remissinnehållet i form av punkter, vilka diskuterades 
ingående. AL skriver svar efter att ha inhämtat styrelsens synpunkter. 
 



 
§ 200  Internationellt 

– Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), informerade och svarade på 
frågor om Norsk Fastlegeordning. 
 
– NFGP har inkommit med en förfrågan om ev översättning av dokumentet Statement from Nordic 
committee on GP specialist training samt om dokumentet bör användas i Sverige. Styrelsen 
beslutade publicera det oöversatta dokumentet på hemsidan, i nyhetsbrevet och som artikel i 
AllmänMedicin samt att vidarebefordra det till Socialstyrelsen (MI). 
 

§ 201 Beslut om kommande styrelsemöten 
To 14 jan kl 20 videomöte 
To 28 jan kl 20 videomöte 
Må 8 - ti 9 feb fysiskt möte Stockholm 
To 25 feb kl 20 videomöte 
To 11 mara kl 20 videomöte 
To 25 mars kl 20 videomöte 
Fr 16 apr kl kl 08.30-16 heldagsmöte video 
To 6 maj kl 20 videomöte 
 

§ 202 Utmärkelser 
Styrelsen beslutade föreslå till fullmäktige 2021 att utse Lars Hjalmar Lindholm, Umeå, till 
hedersledamot och att, i samband med detta erbjuda kostnadsfritt, livslångt medlemskap i SFAM 
och fritt inträde till Allmänmedicinsk kongress 2021. MI informerar mottagaren. 
 

§ 203 Externa kontakter 
– MI och GE rapporterade från digitalt möte med Anders W Jonsson (C) 2020-10-15. De viktigaste 
punkterna där SFAM behöver tydliggöra argument är: 
1. Varför legitimerade läkare inte bör kunna arbeta ensamma utan handledning 
2. Varför regler kring utomlänstaxan bör förändras  
3. Varför nivå på listningstak bör sättas av läkaren (enligt norsk modell) och inte av regionen. 

 
– Mattias Kyhlstedt, ingenjör, har kontaktat MI med förslag kring God och nära vård. MI 
återkommer om något konkret kommer ut av denna kontakt. 
 
– MI haft en inspirationsföreläsning för ST-läkare i Sörmland. 
 
– MI har medverkat i panelsamtal på Dagens Industri. 
 

§ 204 Kunskapsstyrning 
NAG Primärvård bedöms av styrelsen vara den viktigaste arbetsgruppen för primärvård. Den kan 
med fördel bemannas av någon ur styrelsen. MI skickar ut förfrågan till styrelsen. 
 

§ 205 Råden 
Kompetensvärderingsrådet har ställt frågan om ersättning till medvärderare för Mitt-i-ST och 
specialistexamen. Styrelsen beslutade att ekonomisk ersättning till medvärderare ska kunna 
beviljas. Föreningens kassör presenterar förslag till belopp och datum för ikraftträdande vid nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 206 Ekonomi  
Ingen aktuell rapport. 
 

  
 
 
 



 
§ 207 Månadens nyhetsbrev 

MI och HS formulerar nyhetsbrev innehållande information från lokalföreningsmöte, om digital 
WONCA Europe-kongress, Nordiskt ST-dokument, SFAM:s remissvar angående Kunskapsstöd samt 
om SFAM i media 
 

§ 208 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

§ 209 
 

Nästa möte 
Videomöte den 3 november kl 20.00. 
 

§ 210 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
 

Vid protokollet kl 08.30-14.00: 
 
 
 
 

Vid protokollet kl 14.00-16.00: 
 
 
 

Gösta Eliasson Annika Larsson 
Facklig sekreterare Vice ordförande 

 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 
Magnus Isacson 
Ordförande 

 


