
  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2022-04-11 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 
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Emil Péclard (EP), ledamot 
 
Förhindrade att delta 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 
 

§ 65 Mötet öppnades. 
 

§ 66 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 68 Kursgranskningen 
Styrelsen beslutade fastställa två nya dokument: 

- Information till arrangörer av fortbildning (rev.3-2022) 
- Granskningsavgift och ersättning till granskare (rev.3-2022),  

den senare med en mindre justering. GE informerar Kursgranskningen.  
 

§ 69 Almedalsveckan 2022 
Tid för seminarium och mingel är reserverad tisdag 5 juli kl 16.30 - 18.30 i Läkarförbundets 
lokal. MI, GE och AL medverkar. MI återkommer med förslag till ämne. 
 

§ 70 Tänkargruppen 
- Tänkargruppens punkt 6 handlar om att läkarutbildningen redan från början bör 

genomsyras av allmänmedicinskt fokus med klinisk koppling till vårdcentraler. För att få 
en uppfattning om hur lärosätena i landet arbetar för att öka tillströmningen till 
allmänmedicin kontaktar AS SAFU och LS utbildningsrådet. 

- I nuvarande dokument saknas i vissa fall underlag för de antaganden och beräkningar 
som redovisas, bland annat om allmänläkartäthet. AL går igenom dokumentet och 
återkommer med förslag till kompletteringar. 
 

§ 71 Inkomna remisser  
SLS, Socialdepartementet: Slutbetänkande angående Hälso- och sjukvårdens beredskap – 
struktur för ökad förmåga SOU 2022:6. Deadline 27 maj. AL handlägger remissen. 
 
 



 
§ 72 Sveriges läkarförbund, nominering till NAG proktologi 

Förfrågan vidarebefordras till Gastroprima och SAFU (MI). 
 

§ 73 Folkhälsomyndigheten 
Förfrågan från Helena Kornfält Isberg angående möte för referensgrupp för nationella 
vaccinationsprogram FHM. Lämnas utan åtgärd. 
 

§ 74 SFAM:s webbsida 
GE tar fram namnförslag till webbredaktör efter Karin Lindhagen. 
 

§ 75 WONCA Europe, London 2022 
LS kommer om möjligt att delta i kongress och fullmäktige som styrelsens representant. 
 

§ 76 Svenska Läkaresällskapet, etikdelegationen 
Styrelsen beslutade nominera Panteha Hatefi (PH). MI meddelar SLS. 
 

§ 77 Övriga frågor 
- Förslag från Södra Älvsborg angående kommunikationsplattform mellan 

lokalföreningarna och mellan dessa och styrelsen. Bordläggs till styrelsemöte 12–13 maj. 
AT kontaktar Mario Malnar, SFAM Södra Älvsborg. 

- MI rapporterade från NFGP-sammankomst i Köpenhamn. 
 

§ 78 Nästa möte 
Videomöte via Zoom 2022-04-25 kl 20.00. 
 

§ 79 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
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