
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2020-12-10 kl 20.00-21.30 
 
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 
 
Anmält förhinder 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
 
Adjungerade 
Christina Vestlund, studierektor (§ 243) 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 
 

§ 240 Mötet öppnades. 
 

§ 241 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 243 Utbildningsrådet 
Christina Vestlund, allmänläkare och studierektor i VGR presenterade sig. Styrelsen 
beslutade att utse Christina Vestlund till ordförande för SFAM:s utbildningsråd fr o m den 
1 januari 2021. 
 

§ 244 Fortbildningsprojektet 
–  Styrelsen beslutade att ur befintliga projektmedel från Socialstyrelsen ersätta Susanna 

Althini för det arbete hon utfört 1/9 – 31/12 som biträdande projektledare för 
fortbildningsprojektet. HS tar fram förslag till avtal, baserat på timersättning enligt 
SFAM:s schablonlön. 

–  Styrelsen föreslår att ersättningen till fortbildningsprojektets ledare, Ulf Måwe (UM) 
reduceras i motsvarande mån. MI kontaktar UM.  

–  Styrelsen anser att lönekostnaden för fortbildningsprojektet 2020 får uppgå till högst 
400 Tkr. 

 
§ 245 Politikerkontakter 

–  GE refererade från möte den 9/12 med Acko Ankarberg (KD) och Heiko Botman (DLF).  
–  MI refererade från möte den 10/12 med Marie Morell (M), ordförande i SKR:s 

sjukvårdsdelegation och Marina Tuutma (DLF). 
–  AT refererade från möte den 30/11 med Lina Nordquist (L) och Ulrika Taléus (DLF). 
                             
 



 
§ 246 Externa aktiviteter 

AT refererade från möte för Nätverket mot olämplig styrning. 
 

§ 247 Politik 
Styrelsen beslutade att dokumentet ”Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i 
Sverige” ska revideras 2020. AT ansvarar för uppdateringen. 
 

§ 248 Ekonomi 
Inget att rapportera. 
 

§ 249 Månadens nyhetsbrev 

• Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige 

• Framtiden för tidningen AllmänMedicin - digitalt möte 

• Enkät (Alma Englund, eutanasi) 

• Försäkringskassan 

• SFAM i media 
 

§ 250 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte via Zoom den 14 januari kl 20. 
 

§ 251 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacon 
Facklig sekreterare   Ordförande 


