
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, 
Videomöte via Zoom 2022-01-17 kl 20.00-21.20 
 
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 

 
§ 1 Mötet öppnades. 

 
§ 2 Dagordningen fastställdes. 

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

 
§ 4 Ekonomi 

PH informerade om aktuellt budgetläge. 
 

§ 5 Allmänmedicinsk kongress 2022 
Om det skulle bli nödvändigt att genomföra kongressen digitalt föreslår styrelsen 
oförändrad kongressavgift men att inbetalda mat- och hotellkostnad återbetalas. 
 

§ 6 Lokalföreningarna 
GE undersöker lokalföreningarnas önskemål om datum för nästa lokalföreningsmöte. 
 

§ 7 Svenska Läkaresällskapet 
Styrelsen förutsätter att SLS skickar inbjudan till SFAM:s medlemmar att inkomma med 
motioner till SLS fullmäktige. 
 

§ 8 Inkomna remisser 

- Läkarförbundet: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 
relationer. Lämnas obesvarad. 
 

- Läkarförbundet: Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) .  
Bordläggs. AT återkommer med förslag på remissvar till nästa styrelsemöte.  
(Deadline 20/4).  
 

 
 



 
§ 9 Besvarade remisser 

- SLS: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård 

(SOU 2021:78) (Deadline 22-01-17). MI har formulerat remissvar.  
 

- SLS och SLF: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80.  
(Deadline 22-01-17) AEW har formulerat remissvar. 
 

§ 10 Sjukvårdspolitik 

- Styrelsen beslutade om deltagande i Almedalsveckan 2022, preliminärt med 
seminarium om tänkargruppens arbete inklusive efterföljande mingel. 
GE kontaktar Läkartidningen, HS efterforskar logimöjligheter. 
 

- Christer Andersson, Göteborg, föreslår debattartikel tillsammans med SFAM 
angående parlamentarisk utredning om eutanasi.  
Beslut: SFAM har inte tagit ställning i denna komplexa fråga och avböjer förslaget. MI 
meddelar Christer Andersson. 
 

§ 11 Förtydligande av § 154:1 i styrelseprotokoll, fört den 9–10/9 2021 angående 
uteslutning av medlemmar. 
Styrelsen konstaterar att två föreningsmedlemmar under 2021 åsidosatt grundläggande 
yrkesetiska förpliktelser och handlat så att förtroendet för läkaryrket skadats. 
Till följd av detta anser styrelsen att medlemskapet för dessa personer ska upphöra. 
En enig styrelse anser att personerna ifråga bör ges möjlighet att själv avsäga sig sitt 
medlemskap, men att medlemskapet automatiskt ska avslutas om avsägelse ej skett 
inom 14 dagar från delgivning. Styrelsen uppdrar till MI att informera berörda 
medlemmar. 
 

§ 12 Övriga frågor 

- Frågor har inkommit från utbildningsrådet. MI besvarar. 
 

- David Gyll är villig att dela ansvaret för SFAM:s webbsida. HS kommer att vara 
behjälplig i WordPress. AT kontaktar David Gyll. 
 

- MI påminner valberedningen om att ta fram förslag till fullmäktigedelegater till SLS. 
 

§ 13 Nästa möte 
2022-01-031 kl 20 via Zoom. 
 

§ 14 Mötet avslutades 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


