
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-06-15 kl 19.30 – 21.00  
 
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 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot (fr o m 20.00) 
 

§ 121 Ordföranden öppnade mötet. 
 

§ 122 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 123 Föregående Att-göra lista gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 124 Motioner från fullmäktige 2021 
- Motion 1 angående centrum för relationskompetens, inlämnad av Carl Edvard Rudebeck.  
Styrelsen beslutade tillsätta en arbetsgrupp samt erbjuda lokalföreningarna att nominera 
lämpliga personer till denna. Rekrytering till arbetsgruppen ska även kunna ske genom 
nyhetsbrev och medlemsmail. Deadline för förslag sattes till 15 augusti 2021. MI formulerar 
text till utskick. 
 
- Motion 2 angående utformning av konkret strategi för införande av ett fastläkarsystem, 
inlämnad av Jonas Sjögreen och Ulf Måwe. 
Efter avstämning med DLF avser styrelsen att utse en projektansvarig person. MI kontaktar 
DLF:s ordförande och formulerar därefter text till utskick. 
 

§ 125 Kompetensvärderingsrådet  
- PH rapporterade från möten med Robert Svartholm och Karin Lindhagen, som bland annat 
behandlade ett ökat antal Mitt-i-ST, kommunikationen mellan kompetensvärderingsrådet 
och styrelsen samt Katarina Boltensterns insatser. Det finns behov en tydligare struktur för 
anmälningar, för det administrativa arbetet och ett utökat antal kompetensvärderare. En 
begränsning till 200 Mitt-i-ST värderingar per år samt begränsad anmälningsperiod 
föreslogs. 
 

§ 126 Allmänläkarkampanj 
Kampanjprogrammet har uppskjutits på grund av pandemirestriktioner. Styrelsen avser att 
så snart pandemiläget tillåter återuppta programmet och informera medlemmarna.  
Inriktningen är att genomföra ett medlemsutskick hösten 2021.  
 
AT uppdaterar listan med styrelsens politikerkontakter. 
 
 
 



 
§ 127 Styrelsen 

- Styrelsen uppdrog till HS att föreslå lämplig plats för höstens styrelseinternat.  
 

§ 128 Kansliet 
SFAM har tecknat ett extra Zoom-abonnemang avsett för lokalföreningar, råd och nätverk. 
HS administrerar bokningar. 
 

§ 129 Allmänmedicinsk kongress 2021 
Styrelsen anser, förutsatt att kongressen 2021 redovisar ett överskott, att de personer som 
ingått i lokala organisationskommittén bör kunna erhålla ett extra resebidrag i 
storleksordningen 10 000 kr per person. Resebidraget är motiverat med tanke på att 
organisationskommittén fått hantera många utmaningar orsakade av covid 19-pandemin. 
MI återkommer med uppgift om överskottets storlek. 
 

§ 130 Månadens nyhetsbrev  
Styrelseledamöterna uppmanas inkomma med porträttbilder. MI ansvarar för nyhetsbrevet. 
 

§ 131 Övriga frågor 
Läkemedelsverket har inbjudit MI, GE och Anders Lundqvist till ett kommande möte om 
Läkemedelsboken. Styrelsen meddelade sina synpunkter på boken. 
 
AT rapporterade om ett fall i VGR där remisser från slutenvården till en vårdcentral 
rutinmässigt bedöms av annan personal än läkare. 
AT följer upp fallet. 
 

§ 132 Mötet avslutades 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


