
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2020-11-03 kl 20.00-21.30 
 
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 (UE), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd, kansliet 
 
 

 Ämne 
§ 211 Mötet öppnades. 

 
§ 212 Dagordningen fastställdes. 

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

 
§ 214 

 
Styrelsen 
Planerat styrelsemöte i Stockholm 26–27 november ändras pga coronapandemin till digitalt möte 
den 27 november kl 08.30–16.00. 
 

§ 215 Remisser 
GE presenterade förslag till remissvar till Socialdepartementet gällande SOU 2020:36 
(Kunskapsbaserad vård). Styrelsen beslutade avge svar i enlighet med förslaget efter inhämtade av 
eventuella ytterligare synpunkter från styrelsen. 
 

§ 216 Politik 
– Samtliga ledamöter tar kontakt med tidigare tilldelade politiker tillsammans med respektive  
DLF-representant 
– Styrelsen godkände förslag till utskick till lokalföreningarna angående politikerkampanj. 
– SFAM Örebro-Värmland har förslagit inspelning av informationsvideo om patientmötet i 
primärvården. Styrelsen ser positivt på förslaget, men anser inte att styrelsen ska åta sig uppgiften. 
MI kontaktar förslagsställaren. 
 

§ 217 Ekonomi 
Inget att rapportera. 
 

§ 218 Kansliet 
HS rapporterade om arbetet på kansliet. 
 



§ 219 Månadens nyhetsbrev 
MI skickar aktuellt nyhetsbrev till Heléne. 
 

§ 220 Övriga frågor 
– AT lyfte frågan om domännamn för webbversionen av tidningen AllmänMedicin. Frågan 
vidarebefordras till redaktionen för tidningen. 
– AT presenterade en lägesrapport för projektet Kollegial dialog online 
Fråga från SFAM-Gotland angående genomförandet av ST-dagarna 2021. Styrelsen bedömer det 
troligt att dagarna kan genomföras som planerat. MI svarar SFAM-Gotland. 

– AT informerade om status för revideringen av dokumentet ”Genomsnittligt svenskt 
allmänläkararbete”. 
– Styrelsen beslutade att ersättningen till medvärderare för specialistexamen skall vara 2 500 
kronor samt för Mitt-i-ST 2 200 kronor om ersättning tas ut som anställning. HS räknar om den 
ersättning som gäller vid fakturering till eget företag. Beloppen gäller fr o m 21-01-01. 
 

§ 221 Nästa möte 
Styrelsemöte via Zoom den 27 november kl 08.30-16.00. 
 

§ 222 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson   Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


