
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2021-10-25 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 
 

§ 170 Mötet öppnades. 
 

§ 171 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 172 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 173 Inkomna remisser 

- SLF: Utbildningsregioner – regioner med ett särskilt utbildningsuppdrag. GE 
vidarebefordrar till Utbildningsrådet. 

- SLF, SLS: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80. AEW återkommer 
till nästa styrelsemöte. 

 
§ 174 Nationella vårdkompetensrådet 

Cajsa Krabbe: Förfrågan om möte med anledning av regeringsuppdrag angående 
kompetensförsörjning inom primärvården. 
Åke Åkesson, MI, Ulf Måwe deltar i möte 28/10. AS skriver text om forskning. 

 
§ 175 Nationellt system för kunskapsstyrning 

- Tillgången till specialistläkare i allmänmedicin tillåter inte tillräcklig medverkan i 
nationella arbetsgrupper (NAG).  AS kontaktar Petra Vogt. 

- Förfrågan om ordförande, alternativt medlem, i NAG hjärta/kärl för NKK primärvård. 
Förfrågan skickas till råd, nätverk, lokalföreningar (HS). 

 

§ 176 Forskningsanslag från SFAM för konferensdeltagande 
Bordlagt. 
 

§ 177 SFAM:s webbsida 
Karin Lindhagen önskar avsäga sig uppdrag som webbredaktör. MI formulerar utkast med 
begäran om förslag till ny redaktör, därefter utskick till råd, nätverk. lokalföreningar.  



 
§ 178 Svenska Läkaresällskapet 

SLS önskar förslag till medlem i Utbildningsdelegationen, helst med akademisk anknytning.  
GE informerar Utbildningsrådet och Fortbildningsrådet. 

 
§ 179 IVO 

Workshop om SÄBO? Bordlagt. 
 

§ 180 Scand. J Prim Healthcare 
Tidningen söker ny redaktör. Styrelsen föreslår Anna Nager. AS meddelar. 
 

§ 181 Ekonomi 
Forskningsrådets konferens 2022. 

Styrelsen beslutade 

- att ersättning kan beviljas för rådsmedlemmars deltagande i Forskningsrådets 
konferens (ej resa). PH informerar Forskningsrådet. 

- att schablonlönen för av SFAM anställd ST-läkare ska vara 49 000 kr samt att 
styrelsen, om ST-läkaren har särskilda kvalifikationer, kan besluta om ett belopp 
motsvarande ordinarie månadslön. 

- att ersättning till AS, som har särskilda kvalifikationer, kan uppgå till ordinarie 
månadslön  

- MI kontaktar ledningen för fortbildningsprojektet angående dess budget. 
 

§ 182 Nästa möte 
1,5 dags möte, 8-9 november i Stockholm. 
 

§ 183 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


