
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Videomöte via Zoom 2022-02-18 kl 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Adjungerade 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
Andreas Lindmark och Susanna Althini, redaktionen för SFAM:s torsdagsmöten (08.30-09.00) 
Magnus Röjvall, RPO Primärvård, Stockholm (11.00-11.30) 
 
 

§ 27 Mötet öppnades. 
 

§ 28 
 

Dagordningen fastställdes. 

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

§ 30 SAFU 
AS refererade från en dialog med Ove Andersson, SAFU, och Petra Vogt, Nationella 
primärvårdsrådet, angående kända svårigheter att bemanna kunskapsstyrningens 
arbetsgrupper med allmänläkare samt lyfte frågan om SAFU:s och de allmänmedicinska 
institutionernas roll. AS svarar genom att formulera de frågor som SFAM anser bör 
prioriteras, bland annat ersättningen, kunskapsstyrningens volym samt ordförandeskapet i 
NPO och NAG.  
 

§ 31 SFAM:s torsdagsmöten 
Redaktionen för torsdagsmöten har motionerat till fullmäktige 2022 angående aktiviteter 
under 2022. Styrelsen ansåg motionens budget alltför vidlyftig och redaktionen har 
återkommit med en reviderad version av motionens första budget. PH återkommer med en 
beskrivning av förutsättningarna för den budget motionärerna föreslår. MI kompletterar och 
färdigställer styrelsens motionssvar. 
 

§ 32 Fullmäktige 2022 
Frågan om styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet samt valberedningens 
kommunikation med enskilda styrelsemedlemmar diskuterades. 
 

§ 33 Ekonomi 
PH rapporterade att Mitt-i-ST under 2021 gått med överskott. Framtida budgetar är dock 
svårplanerade på grund av kompetensvärderingsrådets nuvarande redovisningsrutiner av 
intäkter och utgifter. 



 
 

§ 34 Kansli 
Kontraktet för kanslilokalen på Grev Turegatan utgår i december 2022. HS redogjorde för de 
för- och nackdelar som skulle uppstå vid en förflyttning av kansliet till Svenska 
Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata. 
Styrelsen beslutade att säga upp nuvarande kontrakt samt att acceptera erbjudandet från 
SLS. Kontraktet bör om möjligt omfatta tre år. (HS) 
 

§ 35 
 

Systemet för kunskapsstyrning 
Diskussion om nominering till ordförande till nationella arbetsgruppen Databaserad 
beskrivning av PV. PH tillfrågar kollega. 
 

§ 36 Allmänmedicinsk kongress - sponsorer 
-     Styrelsen finner inte anledning att annullera redan överenskomna avtal med två företag i 

samband med Allmänmedicinsk kongress 2022, men avråder från nya avtal.  
Styrelsen önskar vid ett kommande styrelsemöte lyfta frågan om sponsring. HS tar fram 
tidigare sponsringsavtal och beslut. MI kontaktar organisationskommittén. 

-     Kompetensvärderingsrådet har framfört önskemål om att Allmänmedicinsk kongress 
förläggs till maj. Styrelsen ser nackdelar med en kongress förlagd senare än i april, 
eftersom genomförande av eventuella fullmäktigebeslut då fördröjs. GE meddelar rådet.  
 

§ 37 Internationellt 
Nomineringserbjudande till WONCA Europe Executive Board har inkommit. Erbjudandet 
vidarebefordras till lokalföreningar, råd och nätverk. AL, HS. 
 

§ 38 Inkomna remisser 
-     Socialdepartementet: Betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker (SOU 2021:95) Deadline 10/6. Remissen internremitteras till 
levnadsvanerådet. (GE). 

-     Socialstyrelsen: Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i Läkarnas 
specialiseringstjänstgöring. Deadline 31/3. Remissvar avges utan synpunkter. (GE) 
 

§ 39 Tänkargruppen 
AL rapporterade om pågående arbete. Ordföranden, Åke Åkesson, färdigställer ett 
dokument avsett för påverkan av beslutsfattare. 
 

§ 40 SPUR 
Magnus Röjvall, Capio Stockholm, framförde synpunkter på SPUR-kravet att öronmikroskop 
ska finnas tillgängligt för ST-läkare. Frågan har diskuterats i SPUREX, SFAM:s utbildningsråd 
samt i studierektorsgruppen i Stockholm. 
 

§ 41 SLS 
Motioner till SLS fullmäktige ska ha inkommit senast 17/3. Information bifogas till utskicket 
om WONCA exekutive board. (HS) 
 

§ 42 Övriga frågor 
AL presenterade förslag till styrelsens svar till fullmäktigemotionen från forskningsrådet. 
Styrelsen godkände förslaget. HS för in styrelsens svar i motionen. 
 

§ 43 Nästa möte 
Videomöte via Zoom 2022-03-14. 
 
 
 



 
 
 
 

§ 44 Mötet avslutades. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


