
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-09-27 kl 20.00 – 21.40 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Anmält förhinder att delta 
Lisa Sallmén (LS), ledamot 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 157 
 

Mötet öppnades. 
 

§ 158 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 159 Föregående Att-göra-lista 
Gicks igenom och lades till handlingarna 
 

§ 160 Motioner från FM 2021 
-  Motion 1 angående arbetsgrupp för tillskapande av ett Centrum för 

relationskompetens. Flera förslag finns till sammankallande person och 
gruppmedlemmar. MI kontaktar dessa efter kompletterande förslag från AS. 
 

-  Motion 2 angående ”tänkargrupp”. AL presenterade förslag till projektplan. 
Förslag till sammankallande finns. MI stämmer av med DLF. 

 
§ 161 Utbildning och fortbildning 

-  Robert Svartholm, kompetensvärderingsrådet, har önskat SFAM:s hjälp med 
marknadsföring av kursen ”Relationen, samtalet och läkarens 
självkännedom” 8–10 nov 2021. Styrelsen anser att SFAM som princip bör stå 
som formell kursgivare för enstaka kurser, vecka-3-kurser mm, men att 
styrelsen kan ge enskild person uppdraget att administrera och genomföra 
aktiviteten med krav på redovisning av ekonomi till SFAM:s kansli. MI 
informerar kompetensvärderingsrådet. 
 

-  Eva de Fine Licht har begärt entledigande från uppdraget som representant i 
EURACT. Två namnförslag till efterträdare finns. MI kontaktar dessa. 

 
§ 162 Inkomna remisser 

-  Sveriges läkarförbund: SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg. 
Styrelsen finner att remissen faller inom DLF:s område och att SFAM därför 
kan avstå från att lämna remissvar. MI kontaktar DLF.  

 



 
-  Regering och SLS: SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa. 

Nätverket för psykisk ohälsa har lämnat synpunkter. GE färdigställer 
remissvaret.  

 
§ 163 Ekonomi 

-  PH lyfte avtal och budget för Allmänmedicinsk kongress 2022. Styrelsen fann 
inte anledning att ompröva förutsättningarna. 

-  PH väckte frågan om schablonersättning till ST-läkare som utför uppdrag för 
SFAM. Bordlades till nästa möte. 

 
§ 164 Internt styrelsen 

- HS presenterade layouten för ett ”årshjul”. 
- Styrelsemöte 11/10 flyttas till 12/10 kl 20.30 
- Styrelsemöte 25/10 ändras till kl 20.30 
 

§ 165 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


