
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-04-15 kl 08.30–16 

 
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 
Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet (kl 15.15 – 16) 
 
 

§ 77 Mötet öppnades 
 

§ 78 Dagordningen fastställdes 
 

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

§ 80 Motioner till fullmäktige 2021 
-  Motion till fullmäktige från C E Rudebeck om etablering av ett centrum för 

relationskompetens. Styrelsen har skrivit svar. 
-  Motion från Jonas Sjögreen och Ulf Måwe angående utformning av en konkret 

strategi, handlingsplan, tidsplan och övergångsbestämmelser för att uppnå ett system 
med fast läkare. MI, LS och GE färdigställer styrelsens svar på motionen. 

 
§ 81 AllmänMedicin 

Ragnar Levi, redaktör för Vetenskap och praxis på SBU, erbjuder rådgivningstjänster.  
GE informerar tillträdande chefredaktör vid kommande redaktionsmöte. 
 

§ 82 Inkomna remisser 
Socialstyrelsen via SLS: Meddelandeblad om fast läkarkontakt. MI och GE skriver svar. 
 

§ 83 Fullmäktigemötet 2021 
-  PH efterfrågade en policy för vilka som bör få anmälningsavgiften för 

Allmänmedicinsk kongress betald av SFAM. MI kontaktar de anmälda personer som 
önskar ersättning om vad de anser motivera bidraget. 

   Styrelsen anser det angeläget att före halvårsskiftet 2021 ta fram en bidragspolicy. 
-  Förslag till dagordning för fullmäktigemöte 2021 godkändes. 
-  PH gick igenom bokslutet för 2020. Föreningens soliditet är god. 
 

  



 
§ 84 Svenska Läkaresällskapet 

Ordföranden, Tobias Alfvén, gick igenom SLS verksamhet, därefter vidtog en dialog, 
bland annat om SLS syn på primärvården och på regionernas system för 
kunskapsstyrning. 
 

§ 85 Externa kontakter 
-  MI: Info om kommande möte med (S) Gävleborg, föranlett av beslut om slopat krav 

på specialistkompetens i allmänmedicin för att kunna fungera som fast läkare. Ett 
upprop har startat en debatt i lokala media.  

-  MI: Info om NFGP och förslag om en film om allmänmedicinska teser. Nästa möte 
Oslo 2021. 

-  MI: Info om möte med Riksrevisionen 22/4. 
-  MI: Info om antologin ”Tillsammans för en god och nära vård” med bl a Bodil Jönsson 

och Åke Åkesson som författare. 
-  MI: KD har föreslagit övergång till statlig styrning av hälso- och sjukvården. 
 

§ 86 Övriga frågor 
-  MI informerade om SLS Hippokratespris. Styrelsen önskar nominera Erik Bertholds.  

AT skriver motivation, anger referens och meddelar SLS. 
-  På förslag från flera styrelseledamöter bör vid ett kommande styrelsemöte ett 

”årshjul” för viktiga tidpunkter tas fram. 
 

§ 87 Nästa möte 
Videomöte via Zoom 2021-05-06 kl 20. 
 

§ 88 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet  justeras 
 
 
Gösta Eliasson   Magnus Isacson 
Facklig sekreterare  Ordförande 
 
 


