
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-05-31 kl 20.00-21.50 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Frånvarande 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 109 Mötet öppnas 

 
§ 110 Dagordningen fastställdes. 

 
§ 111 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§ 112 Fortbildning 

Cecilia Ryding har inkommit med begäran om ekonomisk garanti i samband med 
planering av en FQ-gruppledarutbildning 18-19 oktober. Cecilia kontaktas för mer 
information innan beslut fattas (GE). 
 

§ 113 Utbildningsrådet 
Det finns behov av en nationell vägledning angående den tid som ST-läkare bör kunna 
tillgodoräkna sig på enheter som företrädesvis förmedlar digitala tjänster.  

Styrelsen beslutade att uppdra till SFAM:s Utbildningsråd att sammanställa uppgifter 
och erfarenheter från studierektornätverket samt, om möjligt, avge delrapport senast 
den 31 augusti. GE meddelar Christina Vestlund, ordförande för Utbildningsrådet 

 
§ 114 Svenska Läkaresällskapet 

- Rapport från SLS Fullmäktigemöte 2021 (PH m fl). 

- GE presenterad resultatet av en pilotstudie angående allmänläkares fortbildning 
inklusive synen på SLS fortbildningspolicy, initierad av SLS utbildningsdelegation.  

- Hippokratesrevision, SLS: Skickas vidare till Fortbildningsrådet och Kvalitets- och 
patientsäkerhetsrådet för synpunkter med svar senast 15 juli. MI och GE 
sammanställer svaret till SLS. 

 



§ 115 Läkarförbundet 
Nominering till fullmäktigeposter. Skickas ut internt i föreningen (MI). 
 
 

§ 116 SPUR 

- Styrelsen beslutade att, tillsammans med GE, utse Louise Wänström till 
samordnare för SPUR-inspektioner inom specialiteten allmänmedicin. 

§ 117 Remisser 

- Socialstyrelsen: Inbjudan att lämna underlag till kommande nationell strategi för 
psykisk hälsa och suicidprevention, svar senast den 1 oktober: MI går igenom 
strategiunderlaget och skickar vidare internt för synpunkter. 

- SLS: En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19), svar 
senast den 6 augusti: AL. 

- Rutiner för inkomna remisser gicks igenom. 
 

§ 118 Övriga frågor 

- Upplägg av videor från vår kongress? MI rådgör med kongressarrangörerna för att 
publicera 3-5 videor från sessioner på SFAMs hemsida. 

- Uppföljning av motioner från vårt fullmäktige: Bordlägges. 

- Externa kontakter: MI rapporterade från möten och föreläsningar i Södra Bohuslän 
och Västerbotten. 

- Kort rapport från SFAMs kongress. 

- Remisshantering SLS: Inbjudan från SLS till lunchmöte den 11 juni kl 12-13. 
 

§ 119 Nästa möte 
Nästa möte via Zoom den 15 juni kl 20. 
 

§ 120 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


