
 
 
Protokoll fört vid styreleinternat för styrelsen i Svensk förening för allmänmedicin 
Steningeviks konferens i Märsta, 2021-09-09 kl 08.30 – 2021-09-10 kl 15.00 
 
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 
 
Förhindrad att delta 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 

 

§ 143 Ordförande öppnade mötet. 
 

§ 144 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 146 Motioner, antagna vid fullmäktigemötet 19 maj 2021 
- Motion 1: Tillsättning av arbetsgrupp för inrättande av ett SFAMs Centrum för 

relationskompetens. Flera förslag till kontaktperson för arbetsgruppen finns, MI och 
AS återkopplar till styrelsen för kommande beslut. 
 

- Motion 2: Förslag om tillsättning av medlemmar i SFAMs tänkargrupp 
SFAM kommer att föreslå sammankallande person efter kontakt med DLF och efter 
information till SFAM:s lokalföreningar (AL). 

 
§ 147 Svenska Distriktsläkarföreningen 

Gemensamt digitalt möte med styrelsen för DLF 9/9 kl 13-15: 

- Diskussion om hur SFAM och DLF och SFAM bör samarbeta och komplettera 
varandra. 
 

- DLF önskar delta i ”tänkargruppen” enligt SFAM:s FM-motion 2, men vill att 
projektet förtydligas. Beslutades att SFAM utser en sammankallande person samt 
lämnar förslag till konkretisering i form av projektplan och budget. Arbetet i gruppen 
förutsätts ske ideellt, med undantag av gruppledare. AL fick uppdraget att ta fram 
en projektplan till kommande möte. 
 

- Beslutades att snarast återuppta tidigare utlyst Allmänmedicinsk politikerkampanj 
med besök på vårdcentraler, vilken legat nere pga. coronapandemi. Lokalföreningar 
informeras via mail samt i samband med lokalföreningsmöte 20/10 (GE). MI mailar 
ut tidigare arbetsmaterial. 
 



 

- Huvudfrågor för allmänmedicinen under kommande år ansågs vara 
▪ Kompetensförsörjning (enkät genomförs av SKR hösten 2021) 
▪ Allmänläkarens roll i primärvården 
▪ Digitaliseringsfrågor (ersättning, vilka besök som kan vara digitala) 

 

- Diskussion om införande av randning för ST från andra specialiteter i primärvården 
samt konsekvenserna av den nya bastjänstgöringen (BT)  
 

- Initiativet med par av styrelsemedlemmar från SFAM respektive DLF som möter och 
upparbetar kontakter med utvalda rikspolitiker fortsätter.  
 

- Diskussion om konsekvenserna av listningsstopp för sjukvårdande enheter. Enligt 
DLF är detta deras fråga. MI uppmanade DLF sammanställa en översikt över 
förekomsten av listningsstopp i olika regioner. 

 

- DLF angav önskemål om ett större engagemang från SFAM i arbetet med 
framtagande av primärvårdsanpassade nationella kunskapsstöd, riktlinjer och lokala 
vårdprogram samt hur ”kloka val” kan komma till användning och få större 
genomslag.  AS åtog sig att, i samråd med forskningsrådet, analysera forskningen 
inom området. DLF:s styrelse avser att återkomma med en konkretisering av sina 
önskemål. 

 
§ 148 Sveriges läkarförbund 

10/9 kl 11.20-12.00: digitalt möte med Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande och 
Hampus Carlsson, politisk sekreterare från Sveriges läkarförbund. 
Diskussionen rörde sig bland annat om läkarförbundets etiska riktlinjer, den fortsatta 
utvecklingen av God och nära vård samt hur fortbildningen kan stärkas. 
 

§ 149 Primärvårdskvalitet 
10/9, kl 13.30-14.15 digitalt möte med representanter från gruppen för PrimärvårdsKvalitet, 
Malin André, Eva Arvidsson och Jörgen Månsson, som redogjorde för pågående arbete. 
Beslutades om avstämningar mellan SFAM:s styrelse och PrimärvårdsKvalitet 1-2 gånger per 
år. Nästa möte planeras till november 2021. 
 

§ 150 Politik 
Beslutades att omedelbart återuppta Allmänläkarkampanjen tillsammans med DLF. 
 

§ 151 Inkomna remisser 

- Remiss från SLS och Socialdepartementet: SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet.  
Sista svarsdag 20/10 resp 5/11. AL kontaktar Åke Åkesson, Borgholm. AL och AT 
skriver förslag till remissvar.  

 

- Remiss från SLS, SLF och Socialstyrelsen: Vägledning och Planeringsverktyg – Stöd 
för arbetssättet fast läkarkontakt. Sista svarsdag 13/9, 13/9 resp 27/9.  
MI sammanställer remissvar. 
 

- Remiss från Socialdepartementet: SOU 2021:34 Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Sista svarsdag 3/10.  
MI sammanställer remissvar. 

 

- Remiss från Regeringskansliet: SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk 
hälsa. Sista svarsdag 30/9. Bordläggs till styrelsemöte 27/9. 
 

§ 152 Ekonomi 



- PH redogjorde för kontakter med arrangörskommittén för Allmänmedicinsk 
kongress 2020, SFAM Gävleborg och SFAM Dalarna, angående budget och avtal med 
SFAM. Beslutades att SFAM bekostar examinandernas måltider samt att kongressen 
står för övriga examinandkostnader. 

 

- Preliminärt halvårsbokslut presenterades och PH redogjorde för budgetläget och 
konstaterade att ekonomin är god. 

 

- Möjligheter att utdela doktorandstipendier diskuterades, liksom eventuell 
finansiering av angelägna lokala och nationella projekt. Frågan tas upp på 
lokalföreningsmöte 20/10. 
 

- Styrelsen beslöt att, fr o m 21-09-13 arvodera vice ordförande med 10% enligt 
föreningens schablonregler för ersättning. Nytt beslut med utvärdering tas i januari 
2022. 

 

- En avsevärd del av föreningens tillgångar ligger för närvarande i räntefria konton. 
Styrelsen beslutade skapa en investeringsplan och beslöt att under fyra år avsätta 
20 000 kr/månad till indexfonder. 
 

§ 153 Nordiskt samarbete 
MI rapporterade från NFGP-möte (Nordic Leader Seminar) Oslo 24-28 augusti. 
 

§ 154 Covid-19 

- Två enskilda medlemmar bedöms av styrelsen ha handlat i strid med SFAM:s stadgar 
varför uteslutning kan komma att bli aktuellt. MI kontaktar medlemmarna. 

- Möte: SLS inbjuder till möte “State of the art Covid-19”, 24-25 november 2021. 
SFAM kan få en “slot-tid”. Ulf Måwe förslogs till ansvarig för SFAM:s bidrag.  
MI kontaktar. 

 
§ 155 Övriga frågor 

- Ett förslag om ”randning på egen vårdcentral” med medverkan av sjukhusspecialist 
stationerad på vårdcentral, efter en idé av Åke Åkesson, Borgholm, presenterades. 
MI informerar SLS ordförande om SFAM:s inställning. 
 

- Anne Björk avgår från SLS e-Hälsokommitté. Arbetet med nominering av ersättare 
pågår. 

 

- Rita Fernholm, SFAM.Q, har informerat om ”Safety netting” eller ”Trygghetsplan”, 
en webutbildning för bättre konsultation och säkrare vård, och erbjuder användning 
av SFAM:s logotyp i information om projektet. Styrelsen beslutade tacka ja till 
erbjudandet. 
 

- MI informerade om webinarium ”Digitalisering bortom videomöten inom 
primärvården”, Mälardalens Högskola, 7 oktober. MI deltar. 

 
§ 156 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare    Ordförande   
 


