
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin,  
Freys Hotell i Stockholm, 2021-11-08 kl 13 till 2021-11-09 kl 16 

 
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 
 
Adjungerade 
Heléne Swärd (HS), kansliet  
Barbro Westerholm, 8 nov kl 13-14.30 
Lina Nordquist, 8 nov kl 13-14 via video 
Ulf Måwe, 9 nov kl 13.15-13.45 via video 
Andreas Lindmark, 9 nov kl 13.15-13.45 via video 
Sanna Althini, 9 nov kl 13.15-13.45 via video 
 

§ 184 Mötet öppnades. 
 

§ 185 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 186 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 187 Politik 
Diskussion med Barbro Westerholm (L) och Lina Nordquist (L). 
 

§ 188 Inkomna remisser 
- SLS och SLF: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80  

(Deadline 2022-01-17 resp. 22-01-20) AEW formulerar remissvar. 
- SLF: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 

(Deadline 29/11) AL formulerar svar. 
- SLS: Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 

vårdinfrastruktur. SOU 2021:7. Jonas Sjögreen har formulerat förslag till remissvar.  
AT justerar texten. HS skickar svar till Socialdepartementet och SLS. 

 
§ 189 
 

Kursgranskning 
Granskningsavgift och avtal -fråga från Nikos Georgiannos. Bordlagt. 
 

§ 190 Kansliet 
Förslag från kompetensvärderingsrådet angående ökning av arbetstid för Katarina 
Boltenstern. MI ber om kompletterande uppgift angående genomförda MiST. 

 



 
§ 191 
 

Socialstyrelsen 
Inbjudan: Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga. 
AL deltar. 
 

§ 192 Sveriges kommuner och regioner 
Inbjudan: ”Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Digitalt seminarium för 
hemsjukvårdsläkare med sitt team”. 
Lämnas utan åtgärd. 
 

§ 193 Projektrapporter 
- Fortbildningsprojektet 

Videomöte med Ulf Måwe, Andreas Lindmark och Sanna Althini för klargörande av 
nuvarande och framtida förutsättningar för fortbildningsprojektet. En videoplattform 
är för närvarande under uppbyggnad.  
Styrelsen anser det angeläget att de lunchmöten som arrangeras tillsammans med SLS 
fortsätter. Finansiering av dessa under våren 2022 kan ske med föreningsmedel. 
 

- ”Tänkargruppen” 
Styrelsen beslutade att SFAM kan finansiera gruppdeltagares reskostnader samt 
ersätta för förlorad arbetsinkomst upp till faktiskt lönebortfall motsvarande månadslön 
på högst 80 000 kr/mån i de fall där regionen inte står för deltagarens lönekostnad. 
Slutrapport förväntas i februari 2022. 
 

- Arbetsgrupp för tillskapande av ett Centrum för relationskompetens 
En arbetsgrupp under ledning av Mats Hogmark har formerats. 
 

§ 194 Förslag angående bidrag från SFAM för konferensdeltagande 
(Bordlagt från 21-10-25) 
Styrelsen beslutade lägga en proposition till fullmäktigemötet 2022 angående en ny möjlighet 
för styrelsen att ur föreningsmedel utbetala bidrag för deltagande i internationell kongress, 
för den deltagare som kan uppvisa ett accepterat abstrakt. Bidragstagaren bör utses av 
forskningsrådet och bidragsnivån bör ligga runt 15 000 kr.  
AS formulerar en proposition. 
 

§ 195 Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
(Bordlagt från 21-10-25) 
Styrelsen beslutade föreslå en gemensam workshop med IVO som arrangör och med 
inriktning på förhållandena på SÄBO före, under och efter coronapandemin. MI kontaktar IVO. 
 

§ 196 Externt 
AL presenterade en Inbjudan att medverka i ”En samarbetsplattform för kroniska sjukdomar i 
primärvård”. Styrelsen bidrog med synpunkter till AL. 
 

§ 197 NEPI 
Mikael Hoffman, chef för NEPI, konstaterar att det finns nackdelar med nuvarande upplägg av 
Nationella läkemedelslistan och önskar dialog med representanter från SFAM.  
Önskemålet från NEPI vidarebefordras till lokalföreningar, råd och nätverk. MI formulerar 
utskick och svarar NEPI. 
 

§ 198 Ekonomi 
PH presenterade budget och hittillsvarande utfall. Föreningens ekonomi är god. 
 
 
 



§ 199 Månadens nyhetsbrev 
Ämnen: 
Tänkargrupp 
Centrum för relationskompetens 
Intresseförfrågan angående ett nytt råd/nätverk för frågor rörande barn och ungdom. 
Lägesrapport för Kollegial dialog online, KDO. 
Information om ökat medlemsantal 
Möte 8/6 med Barbro Westerholm 
Studie angående användningen av PET 
Motioner -information om sista datum 
MI  
 

§ 200 Övriga frågor 
- Styrelsemöten för våren 2022: 

17 jan kl 20-21.15 Video 
31jan kl 20-21.15 Video 
18 feb kl 8-12 Video 
14 mar kl 20-21.15 Video 
FM 30 mar- 1 apr Konstituerande styrelsemöte 
11 apr kl 20-21.15 Video 
25 apr kl 20-21.15 Video 
(11) 12-13 maj Internat Steningevik (?) 
23 maj kl 20-21.15 Video 
7 jun kl 20-21.15 Video 

 
- Läkemedelsföretagens etik:  

Diskussion rörande rollen för LIF. AL deltar i intervju. 
 

- Krav på vetenskapligt arbete under ST saknas i ny målbeskrivning SOFS 2021:8  
Styrelsen anser att ett vetenskapligt arbete fortsatt ska ingå som del i 
specialistexamen samt att en rekommendation om ett vetenskapligt arbete bör ingå i 
SFAM:s tolkning av 2021 års målbeskrivning. (MI informerar utbildnings- och 
kompetensvärderingsrådet) 
 

§ 201 Nästa möte: 2021-11-22 kl 20 via Zoom. 

 
§ 202 Mötet avslutades 

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


