
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-05-06 kl 20-22 

 
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 
 

§ 89 Mötet öppnades. 
 

§ 90 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 91 Föregående att göra lista gicks igenom och lades till handlingarna 
 

§ 92 Styrelsens interna arbete 
HS åtog sig att påbörja arbetet med att skapa ett ”årshjul” dvs en förteckning över viktiga 
och återkommande datum, t ex för motioner, årsmöten mm. Styrelseledamöterna 
kommer sedan att komplettera listan. 
 

§ 93 Kompetensvärderingsrådet: Mitt-i-ST 
Antalet Mitt-i-ST ansökningar har ökat, vilket medfört ökad administrativ 
arbetsbelastning. Med anledning av detta beslutade styrelsen att utöka arbetstiden för 
Katarina Boltenstern till 30 procent av heltid. Utöver detta kan extratimmar beviljas efter 
styrelsebeslut. MI informerar kompetensvärderingsrådet. 
 

§ 94 Utbildning 
Styrelsen finner att det finns behov av rekommendationer gällande AT- och ST-läkares 
tjänstgöring på enheter som bedriver digital vård.  
GE kontaktar utbildningsrådet. 
 

§ 95 SFAM kursverksamhet 
Ulf Måwe AB har väckt ett förslag om att kursen Allmänmedicinskt arbetssätt på sikt bör 
övertas av SFAM.  
Frågan bordlades till kommande heldagsmöte. 
 

§ 96 SPUR 
Styrelsen klargjorde samordnarens och SPUR-granskarnas respektive befogenheter. 
Styrelsen anser att SPUR-granskare bedömer ST-utbildningens kvalitet under eget 
ansvar, men att SPUR-samordnaren bör ingripa om granskarna inte följer de 
bedömningskriterier som framgår av checklista och vägledning. 
 



§ 97 Fullmäktige 2021 
HS informerade om förberedelsearbetet inför fullmäktigemötet, som genomförs digitalt. 
 

§ 98 Ekonomi 
-  PH redogjorde för förslag till budget för 2021 avsedd för presentation på årets 

fullmäktige. Styrelsen godkände förslaget. 
-  PH presenterade förslag till revision av lönerna för anställda i föreningen. Styrelsen 

godkände förslaget. 
 

§ 99 Övriga frågor 
-  AL informerade om sitt nya ordförandeuppdrag i den nationella arbetsgruppen 

”Databaserad beskrivning av primärvård”. 
-  BL informerade om senaste SAFU-möte. De allmänmedicinska enheterna kommer att 

överta ansvaret för SAFU-möten. Förslag framlades att SFAMs kansli sköter det 
administrativa arbetet, vilket godkändes av styrelsen. 

 
§ 100 Nästa möte Konstituerande möte den 19 maj kl 21. 

 
§ 101 Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet. 
 

 
 
Vid protokollet  justeras 
 
 
Gösta Eliasson   Magnus Isacson 
Facklig sekreterare  Ordförande 
 
 
 
 


