
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-03-11 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 
 
Frånvarande 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerade  
Heléne Swärd (HS), kansliet 
Ulf Måwe, Kompetensvärderingsrådet (20.15 – 20.30) 
Karin Lindhagen, Kompetensvärderingsrådet (20.15 – 20.30) 
Robert Svartholm, Kompetensvärderingsrådet (20.15 – 20.30) 
 
 

§ 56 Mötet öppnades 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

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

§ 58 Dagordningen fastställdes 
 

§ 59 Råden 
–Kompetensvärderingsrådet. 
Kompetensvärderingsrådets AU adjungerades till denna punkt.  
Styrelsen beslutade att arvode för medvärderare får uppgå till 2 500 kr för 
specialistexamen och 2 200 kr för Mitt-i-ST. Utbetalt arvode ska vara detsamma vare sig 
utbetalning sker som lön eller genom fakturering. 
Tills vidare gäller oförändrade arvoderingsregler vid arvodering av värderare. MI 
återkopplar till rådet. 
 
–Utbildningsrådet 
Styrelsen beslutade att uppdra till utbildningsrådet att utarbeta nya rekommendationer till 
Socialstyrelsens målbeskrivning för ST i allmänmedicin. MI informerar rådet. 
 

§ 60 Kansli 
Mailbeslut har tagits gällande arbetstid för Katarina Boltenstern. Beslutet innebär 
oförändrad tjänstgöringsgrad och att ersättning för extra tid kan utgå vid ökad 
arbetsbörda. Ersättning av extra tid ska redovisas månadsvis fr o m 21-02-01 och 
godkännas av styrelsen.  MI informerar Katarina Boltenstern. 



 
 

§ 61 Tidningen AllmänMedicin 
Styrelsen beslutade att erbjuda Jens Halldin avtal för tjänst som chefredaktör. MI 
informerar J H, HS tar fram underlag för avtal. 
 

§ 62 Ekonomi 
PH presenterade förslag från SFAM-Jämtland angående budget för Allmänmedicinsk 
kongress 2021. Olika scenarier gicks igenom. Styrelsen beslutade att rekommendera 
kongresskommittén att erbjuda anmälda deltagare återbetalning av redan inbetald avgift 
för hotellrum, men inte inbetald kongressavgift. Styrelsen föreslår annonsering i 
nyhetsbrev om den digitala kongressen. PH återkopplar till kommittén. 
 

§ 63 Externa kontakter 
– MI, AT och GE har mött ordförande i Tillgänglighetsdelegationen 
– MI har mött fastläkargruppen på SKR (bl a Maj Rom) 
– MI har medverkat vid årsmöten för SFAM Södra Älvsborg och SFAM Uppsala 
– LS har mött Karin Rågsjö (V) 
– BL planerar möte med Kristina Nilsson, Socialutskottet 
 

§ 64 Månadens nyhetsbrev 
– Annons om Allmänmedicinsk kongress med erbjudande om digitalt deltagande. 
– Erbjudande om deltagande i studie av äldre med hypertoni ledd av Marjo Berhout. 
 

§ 65 Övriga frågor 
Fråga från Marjo Berkhout angående användning av SFAM:s medlemsregister för 
rekrytering av allmänläkare till enkätstudie. Hänvisning till SFAM:s nyhetsbrev. BL 
återkopplar till frågeställaren. 
 

§ 66 Nästa möte 
Videomöte via Zoom 2021-03-25 kl 20.00. 
 

§ 67 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet  justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson   Magnus Isacson 
Facklig sekreterare  Ordförande 
 
 


