
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2022-04-25 kl 20.00-21.10 

 

Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Emil Péclard (EP), ledamot  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Meddelat förhinder 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 
 

§ 80 Mötet öppnades. 
 

§ 81 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 83 Ekonomi 
Allmänmedicinsk kongress 2022:  
EP rapporterade att kongressbyrån har brustit då det gällt arvodering av föreläsare. HS 
informerade om att kansliet kan sköta dessa utbetalningar. 
 

§ 84 Webbredaktör 
Styrelsen beslutade erbjuda Erik Bengtsson, ST-läkare i Ullared, Halland, uppdrag som ny 
webbredaktör. GE informerar Erik Bengtsson samt planerar introduktionsmöten med Karin 
Lindhagen, AT och HS. 
 

§ 85 Svenska Läkaresällskapet 
Sanna Althini föreslår en ”Fortbildningsdag om fast läkarkontakt i primärvården” i SFAM/SLS 
regi. MI kontaktar Sanna Althini för förslag till program och målgrupp. 
 

§ 86 Almedalsveckan 2022 
Panelen bör ha högst fem personer och utgå från tänkargruppens budskap och hur det kan 
vidareutvecklas. 
MI informerar politiker och patientföreningar om seminariet. Ett konkret förslag kommer att 
tas fram till nästa styrelsemöte (AL, GE).  
 

§ 87 Råden 
Styrelsen beslutade att till ny ordförande för SFAM:s Kvalitets- och patientsäkerhetsråd  
(SFAM.Q) utse Jenny Berggren, Linköping. MI informerar henne om styrelsens beslut. 

 



 
§ 88 Arbetsgruppen ”Centrum för relationskompetens” 

Arbetsgruppens förslag kommer att stämmas av vid möte 10 maj. GE deltar och återkopplar vid 
nästkommande styrelsemöte. 
 

§ 89 Övriga frågor 
- Förslag till ändrat datum för styrelsemöte 23 maj. Bordlades. 

- Förslag framlagt av Artin Entezarjou till ett nationellt upprop ”en läkare per 1 000 
invånare”. SFAM deltar och överlåter gärna planeringsansvaret till DLF.  

 
§ 90 Nästa möte 

11-12 maj i Sigtuna. 
 

§ 91 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


