
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Videomöte via Zoom 2022-03-14 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 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 

 

§ 45 Mötet öppnades. 
 

§ 46 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 48 Ekonomi  

- PH presenterade budgetförslag till fullmäktigemöte 2022. 

- Förtydligande av beslut enligt protokollsanteckning 2021-08-23, §139, om ersättning för 
utgifter i samband med Allmänmedicinsk kongress till värderare och medlemmar i 
kompetensvärderingsrådet. 
Styrelsen beslutade att sådana kostnader inte ska ersättas av SFAM. Undantag kan göras i 
extremt ömmande fall efter styrelsebeslut. 
 

§ 49 SFAM:s fullmäktigemöte 2022 
SFAM:s stadgar saknar bestämmelser om möjligheter för icke närvarande 
fullmäktigeledamöter att rösta genom digitalt deltagande.  
Styrelsen beslutade att tolka stadgarna så att digitalt deltagande jämställs med fysisk närvaro. 
 

§ 50 Svenska Läkaresällskapet 
HS kommer att anmäla SFAM:s delegater till SLS fullmäktige och i förekommande fall dessas 
suppleanter till SLS samt skicka instruktioner om individuell anmälan på SLS hemsida. 
 

§ 51 SAFU 
SAFU:s ordförande har meddelat att ersättning för resa och lönebortfall från SFAM för 
deltagande i SAFU-möte under Allmänmedicinsk kongress kommer att begäras.  
Enligt tidigare överenskommelser (bl a vid styrelsemöte 2020-09-22) upphörde SFAM:s 
skyldighet att finansiera SAFU den 1/1 2022. AS meddelar SAFU:s ordförande detta. 
 



 
 

§ 52 Inkomna remisser 
 -    Socialdepartementet: Betänkande E-recept inom EES (SOU 2021:102): Styrelsen beslutade 
      vidarebefordra remissen till Mikael Hoffman för synpunkter (GE). 

 

- SLS: Remiss gällande fem nya kunskapsstöd (vårdförlopp för epilepsi samt vårdriktlinje för 
körkort vid stroke och TIA; vårdprogram för tumbasartros; vårdprogram för Prader-Willis 
syndrom; vårdriktlinjer för handläggning av sex ögonsjukdomar; vårdförlopp för obstruktiv 
sömnapné för barn. Deadline: 16/5. 
Remissen vidarebefordras till samtliga råd. (HS) 
PH erbjöd sig att gå igenom riktlinjerna för körkort vid stroke och TIA samt 
vårdprogrammet vid tumbasartros.  
Styrelsen beslutade att ta fram ett beslut gällande rutiner för liknande remisser vid ett 
kommande styrelsemöte. 
 

§ 53 Politik 

- Tidigare dokument om fast läkarkontakt har uppdaterats av S Engström. 

- Tänkargruppen har publicerat sin slutrapport. Styrelsen uppdrog till MI att stämma av med 
DLF:s ordförande samt ordföranden för tänkargruppen hur rapporten bör användas. 
 

§ 54 Råden 
Nuvarande ordförande för ST-rådet önskar avgå. Information om den lediga posten ges i 
kommande nyhetsbrev, under ST-dagarna samt under Pre-kongressen i Gävle 29/3 (MI). 
 

§ 55 Socialstyrelseansökan om statsbidrag 2022 
Ett flertal projektförslag har inkommit via U Måwe gällande statsbidrag för aktiviteter avsedda 
att motverka ensamhet bland äldre personer och för insatser som främjar arbetet med 
sjukdomsförebyggande metoder. 
Ett projektförslag avsett för förbättring av levnadsvanor ”Utvärdering av ett systematiskt 
arbetssätt med levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården” har inkommit. 
Ytterligare projektförslag förväntas, bland annat ”Kultur på recept” samt fortsättningen av 
podcasten ”SFAMpen” 
Styrelsen uppdrog till MI och GE att i samråd med styrelsen värdera projektförslagen, hantera 
ansökningarna och informera förslagsställarna. 
 

§ 56 Övriga frågor 
Kort diskussion om påverkan på hälso- och sjukvården med anledning av Ukrainakrisen och 
ökade flyktingströmmar. 
 

§ 57 Mötet avslutades. 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


