
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2020-11-27 kl 08.30-16.00 
 
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 (UE), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerade 
Ingrid Eckerman (§ 226) 
Rita Fernholm (§ 230) 
Susanne Steen (§ 230) 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 
 

§ 223 Mötet öppnades. 
 

§ 224 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 226 Tidningen AllmänMedicin 
Ingrid Eckerman informerade om hur tidningens framtid kan komma att se ut. Behovet av 
föryngring av redaktionen och av ett råd vid sidan av redaktionen samt för- och nackdelar vid 
ett eventuellt samgående med DLF:s tidning diskuterades.  
Styrelsen beslutade arrangera ett webbinarium om tidningens framtid med representanter för 
råd, nätverk och lokalföreningar 21/1 2021 kl 20. MI skriver inbjudan till webbinarium, 
återkopplar till Ingrid Eckerman samt kontaktar DLF. 
 

§ 227 Råden 
Utbildningsrådets framtid diskuterades då flera av dess medlemmar avser att avgå. Styrelsen 
beslutade att Christina Vestlund, VGR, ska tillfrågas angående ordförandeposten. (MI) 
 

§ 228 Projekt 
Susanna Althini ingår på initiativ av Ulf Måwe i ledningen av fortbildningsprojektet, finansierat 
av Socialstyrelsen. För- och nackdelar med ersättning som deltidsanställning respektive timlön 
med redovisning diskuterades. MI kontaktar Sanna Althini. 
 

§ 229 Politik och profession 
Dokumentet ”Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige” presenterades av AT. 
En pappersversion av dokumentet diskuterades. Ytterligare ändringsförlag framkom.  AT 
justerar texten.  
Information om dokumentet läggs på hemsidan, sprids som nyhetsbrev, samt skickas till 
lokalföreningar. AT och HS ansvarar. 
 
 



 
 

§ 230 PrimärvårdsKvalitet 
Susanne Steen och Rita Fernholm informerade om pågående utvecklingsarbete med möjlighet 
att övervaka patientsäkerhet. 
 

§ 231 SPUR 
Styrelsen beslutade att rekommendera nya vägledningskriterier vid bedömning av  
ST-utbildningen i allmänmedicin. GE meddelar Lipus. 
 

§ 232 Svenska Läkaresällskapet 
– Ingmarie Skoglund sitter i SLS nämnd på ett mandat som går ut 2021. Frågan om SFAM:s 
nominering bordlades i väntan på att MI kontaktat forskningsrådet angående 
nomineringsförslag samt efterhört vad uppdraget innebär.  
– Relationen till sjukhusspecialister. Det dyker ibland upp myter och oriktiga uppfattningar om 
allmänmedicinare inom andra specialiteter. Svenska Läkarsällskapet föreslogs som forum för 
dialog och samarbete. MI kontaktar Tobias Alfvén, ordförande för SLS. AT skriver utkast till 
specialitetsgemensam debattartikel avsedd att publiceras i Läkartidningen. 
 

§ 233 Kansli 
– Styrelsen beslutade att föreningen kan bekosta ordförandeprenumeration på Svenska 
Dagbladet. 
– Styrelsen konstaterar att det uppstått behov av digital plattform inom råd, nätverk och 
lokalföreningar. Styrelsen beslutade att, då nuvarande GoToMeeting-prenumeration går ut, 
teckna ytterligare ett Zoom-abonnemang. 
 

§ 234 Remisser 
Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med en text som återkommande kan användas vid 
formulering av remissvar som rör personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. 
 

§ 235 Ekonomi 
AL presenterade budget och hittillsvarande utfall. Föreningens ekonomiska utveckling följer 
förväntningarna. 
 

§ 236 Månadens nyhetsbrev 
– Webbinariet om tidningen AllmänMedicin 21/1 kl 20 
– Policydokumentet “”Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige” 
– FK beslut rörande långtidssjukskrivning 
– SFAM i media 
– Diabetes (PH) 
 

§ 237 Övriga frågor 
– AT informerade om kollegial dialog online. IT-delen i projektet försenat pga sjukdom. 
Arbetsgruppen bestämde nästa möte till 1/12 kl 20.00. 
– PH skickar förslag till utformning av gemensam mailsignatur för styrelsemedlemmar. 
– BL informerade om Allmänmedicinsk kongress 2021. Ett antal abstracts har inkommit. Beslut 
om mötesform saknas. Kongressavgiften diskuterades men organisationskommittén avgör. MI 
kontaktar kommittén. 
– Styrelsen diskuterade behovet av ett IT-råd. Christer Rosenberg och Ulf Österstad 
omnämndes. 
– Styrelsen diskuterade IVO:s kritik av åtgärder med anledning av covid-19 smitta på 
äldreboenden och fann att en debatt runt detta tillhör DLF. 
– MI informerade om förfrågan från TLV: Temaspaning -Medicintekniska produkter för 
bedömning av misstänkt stroke (dnr 3398/2020). Christer Rosenberg och Ulf Österstad har 
tillfrågats. 
 
 
 



 
 

§ 238 Nästa möte 
Möte via Zoom den 10 december kl 20. 
 

§ 239 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


