
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 

videomöte via Zoom 2021-02-12 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 (LS), ledamot  

Andreas Thörneby (AT), ledamot 

Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 

 

Adjungerade 

Heléne Swärd (HS), kansliet 

Emma Nyström, § 36, kl 12.30-13.00 

Simon Carlquist, § 36, kl 12.30-13.00 

Åke Åkesson, § 37, kl 13.00-13.30 

 

 
 
 

§ 30 Mötet öppnades 
Inledning: ”Laget runt”. 
 

§ 31 Fastställande av dagordning 
 

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

§ 32 Styrelsen internt 
- Ny rutin innebärande avstämning (”Laget runt”) som inledning till längre styrelsemöten 
införs. 
- Personnamn (t ex personer som styrelsen avser att tillfråga) bör enligt GDPR om möjligt 
inte skrivas ut i protokoll. 
 

§ 33 Tidningen AllmänMedicin 
Förslag från Mediahuset om utskick av digitalt nyhetsbrev till prenumeranter med 
annonsplats och lästips till nästa nummer. 
Styrelsen ansåg att förslaget är intressant. PH kontaktar Mediahuset för information om 
vad förslaget skulle innebära ekonomiskt. 
 

§ 34 Lokalföreningar 
Styrelsen beslutade att kalla till nytt lokalföreningsmöte 2021-03-18. GE kontaktar SFAM-
Jämtland angående förslag till mötesordförande. 
 



§ 35 Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG 
SFOG önskar samverka med SFAM då det gäller implementering av riktlinjer för 
menopausal hormonterapi. MI kontaktar SFOG för närmare klarläggande om vad 
samverkan skulle innebära.  
 

§ 36 Allmänmedicinsk kongress 2021 
Kongressen 2020 med SFAM-Jämtland som arrangör har pga pandemi framflyttats till  
19–21 maj 2021. 

Simon Carlquist och Emma Nyström, representanter för den lokala arrangörskommittén 
informerade under mötet om nuläge och om tänkbara scenarier. 

Då nuvarande restriktioner i samband med coronapandemin antas kvarstå 
rekommenderar styrelsen kommittén att ta beslut om att genomföra kongressen på valda 
datum som enbart digitalt arrangemang, samt att erbjuda föreläsare fysiskt eller digitalt 
deltagande, beroende på eget önskemål. 

Styrelsen rekommenderar också att tidigare beslutad kongressavgift behålls trots den 
digitala mötesformen. PH kontaktar arrangörskommittén angående ekonomin. 

Styrelsen beslutade genomföra fullmäktigemötet 2021 och konstituerande styrelsemöte 
digitalt. 

Arrangörskommittén efterlyser förslag till keynoteföreläsare och övriga föreläsare. MI 
kontaktar arrangörskommittén angående programinnehåll. 

 
§ 37 Externa kontakter 

Åke Åkesson redogjorde för pågående arbete i Tillgänglighetsdelegationen. 
 

§ 38 Inkomna remisser 
Läkarförbundet: Remiss angående informationsöverföring inom vård och omsorg,  
SOU 2021:4 (Deadline 10/5). MI och AT vidtalar berörda råd och tar ansvar för 
remissvaret. 
 

§ 39 Kurser 
Förslag från Ulf Måwe att kursen ”Allmänmedicinskt arbetssätt”, som idag hanteras av Ulf 
Måwe AB, i fortsättningen drivs av SFAM.  
Styrelsen ser positivt på ett övertagande. Frågan bordläggs till kommande möte. PH och 
MI kontaktar Ulf Måwe angående upplägg och ekonomi. 
 

§ 40 Almedalsveckan 2021 
Angående styrelseledamöters deltagande i aktiviteter under Almedalsveckan: 
Styrelsen har tidigare beslutat att inte delta med egna arrangemang, men anser att 
styrelseledamöter kan delta i övriga arrangemang efter eget gottfinnande. 
 

§ 41 Ekonomi 
- Styrelsen fastställde nivåer och principer för arvoden som utbetalas av SFAM som lön 
respektive fakturabetalning. 
- Kansliets nuvarande hyresavtal utgår 2022-08-31. HS tar fram alternativ och 
återkommer angående kansliets framtid. 
-Nisse Årman har inkommit med skrivelse angående utbetalning av arvode för arbete som 
medvärderare.  
Styrelsen konstaterade att regelverket på SFAM:s hemsida visserligen är oklart formulerat 
men beslutade att tolka regelverket så att nuvarande ersättningsnivå gäller från och med 
2021-01-01. MI meddelar Nisse Årman. AT justerar texten på hemsidan. 
- Kassören presenterade föreningens budget och utfall 2020. 
 
 
 
 
 



 

§ 42 Övriga frågor 
-Lämpligheten av fast lista i början av ST och konsekvenserna av sidotjänstgöring.  
LS tar fram förslag. 
-MI rapporterade från möten med:  
Nätverket för olämplig styrning av sjukvården, Nätverk mot cancer, möte med A-L 
Hogerud (S), vice ordf sjvdel. SKR, Ordförandemöte SLS, möte med Christine Lorne (C) 
angående Kry och 1177. 
-AT rapporterade om projektet Kollegial dialog online 
-Riktlinjer, framtagna av specialistföreningarna diskuterades, liksom SFAM-mandat till de 
allmänläkare som sitter i arbetsgrupper 
-BL ställde fråga angående SFAM:s medverkan i upprop om slopande av 
utomlänsersättning. Styrelsen ser positivt på initiativet, men anser inte att SFAM kan stå 
bakom texten i sin helhet. 
 

§ 43 Nästa möte 
Videomöte via Zoom 2021-02-25 kl 20.00. 
 

§ 44 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  justeras 

 

 

Gösta Eliasson   Magnus Isacson 

Facklig sekreterare  Ordförande 

 


