
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, 
Videomöte via Zoom 2021-12-20 kl 20.00-21.30 
 
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 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 225 Mötet öppnades. 
 

§ 226 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 228 Ekonomi 
Projektledningen för fortbildningsprojektet har på eget initiativ omfördelat vissa 
budgetposter, bland annat gällande utökad tjänstgöringsgrad för projektanställda 
personer. Styrelsen beslutade att i efterhand godkänna omfördelningen.  
 

§ 229 Styrelsen 
Styrelsen beslutade att bevilja AL arvodering för styrelseuppdrag motsvarande 4 timmar 
per vecka med omprövning senast 2022-06-30. 
 

§ 230 Svenska Läkaresällskapet 

- SFAM har mandat att nominera ledamöter till SLS nämnd inför SLS fullmäktige 2022.  
Frågan bordlagd. 
 

- SFAM har givits möjlighet att yttra sig angående beviljande av ansökan från Svensk 
Flyg- och Marinmedicinsk Förening om att antas som associerad förening i SLS.  
Frågan lämnas utan åtgärd. 

 
§ 231 Inkomna remisser 

Sveriges läkarförbund: Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) 
AT ansvarar, tillsammans med ytterligare en styrelseledamot, för föreningens remissvar.  
Remissen aktualiseras vid nästkommande styrelsemöte 
 

§ 232 Internationellt 
AL påminde om Nordisk konferens och Wonca Europe 2022.  
Frågan om styrelseledamöters deltagande bordlades. 



 
§ 233 Sjukvårdspolitik 

- Styrelsen beslutade att uppdra till Sven Engström att uppdatera SFAM:s och DLF:s 
gemensamma dokument ”Fast läkare i praktiken”. 
 

- MI rapporterade från Tänkargruppens interna arbete och redogjorde för DLF:s 
synpunkter på den målbild som gruppen presenterat.  
Styrelsen är enig om att avsikten med Tänkargruppen är att den ska arbeta fritt och 
inte styras av uppdragsgivarna.  
 

§ 234 Månadens nyhetsbrev 

- Julhälsning 

- Allmänmedicinsk kongress 
 

§ 235 Övriga frågor 

- Rapport från SAFU-möte (AS): Hittillsvarande ordförande, Ove Andersson, avgår.  
DLF kommer att avsluta sitt engagemang.  
SAFU har föreslagit att organisationen görs till ett ”självständigt organ” inom SFAM. 
Styrelsen beslutade att avslå SAFU:s förslag. 
 

§ 236 Nästa möte 
17 januari 2022 via Zoom. 
 

§ 237 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


