
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-10-12 kl 20.30-22.00 
 
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 (fr kl 21) 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot (fr kl 20.45) 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 157 Mötet öppnades. 
 

§ 158 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 160 Kansli 
Styrelsen beslutade ansöka om att kommande hyreskontrakt tecknas på ett år i stället för tre. 
HS kontaktar hyresvärden. 
 

§ 161 Råd och nätverk 

- Forskningsrådet: AS levererar artikel till AllmänMedicin angående genomgång av 
studier om skyddseffekter av D-vitamin. 

- Rådet för sköra äldre: PH valdes till rådets kontaktperson. 
 

§ 162 Internationellt 
Styrelsen beslutade att ställa sig bakom ev. nominering av Anneli Vinensjö som 
sverigerepresentant i EURACT. 
 

§ 163 Inkomna remisser 

- Soc dep, SLS: SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i 
samverkan: HS skickar remissvar. AT informerar Läkartidningen och SFAM:s 
webbredaktör. MI, AL, och AT utsågs till kontaktpersoner vid ev. frågor. 

- Soc dep: Slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
GE vidarebefordrar remissen till SFAM.Q.  
 

§ 164 Fullmäktigemotioner 2021 

- Tänkargrupp: Styrelsen beslutade utse Åke Åkesson, Borgholm till sammankallande för 
gruppen. Övriga deltagare rekryteras genom direktmail till SFAM:s medlemmar 
(MI/HS). 

- Centrum för relationskompetens: Flera intressanta namnförslag finns. MI tillfrågar 
dessa. 
 
 



§ 165 Fortbildningsprojektet 
Styrelsen anser att projektets material bör finnas tillgängligt på föreningens hemsida. MI 
informerar projektledaren. 
 

§ 166 Ekonomi 

- PH redogjorde för ekonomiskt utfall för Allmänmedicinsk kongress 2021. 

- Beslut angående schablonlön till ST-läkare: Bordlades. 
§ 167 Rapporter 

- AL rapporterade från Läkarförbundets representantskapsmöte 1/10. 

- MI rapporterade från möte med FLISA 6/10, Kloka kliniska val, DLF:s höstmöte 11-
12/10, Tillgänglighetsdelegationen 6/10, SKR-möte 8/10 med MI, Emma Spak, Marina 
Tuutma samt Patrik Sundström samt från webbinariet ”Ansvarsfull digitalisering”, 
Mälardalens högskola. 

 
§ 168 Övriga frågor 

SAFU och dess framtida struktur och uppgifter diskuterades (AS). 
 

§ 169 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


