
 
 
Protokoll fört vid Styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin  
Sigtuna Stadshotell 2022-05-12 kl 8.00 – 2022-05-13 kl 15.00 
 

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  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Emil Péclard (EP), ledamot 
 
Adjungerade 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 
Nikos Georgiannos, EURACT 12/5 kl 10-10.30. Digital medverkan. 
Oskar Lindfors, Rådet för hållbar diagnostik och behandling 12/5 kl 14-14.30 (Digital medverkan) 
Daniel Johansson, politiskt sakkunnig, Regeringskansliet, 13/5 kl 10.30-12.30 
 
 

§ 92 
 

Mötet öppnades. 

§ 93 Dagordningen fastställdes. 
 

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

 Ekonomi 

- Budget: PH gick igenom föreningens ekonomi. 
 

- Sponsring: Principerna för sponsring av Allmänmedicinsk kongress och ST-dagar behöver 
ses över. Som ett första steg efterhör AT och EP synpunkter från SFAM-H. 
 

- ST-dagarna 2022: PH presenterade arrangörernas reviderade budget. PH kontaktar 
arrangörsgruppen angående föreläsararvoden mm. Styrelsen kan fastställa budgeten 
genom e-postbeslut. Budget vid ST-dagarna 2023 läggs av HS tillsammans med 
arrangörerna. 
 

- Mitt-i-ST: Styrelsen föreslår en avgift på 15 000 kr och ett värderararvode på 7 000, 
alternativt 7 500 kr. PH inhämtar synpunkter från kompetensvärderingsrådet. Ärendet 
bordlagt. 
 

- Lokalföreningarna: Styrelsen beslutade införa krav på ekonomisk redovisning från 
lokalföreningarna från och med 2023. MI informerar om förändringen och ber dem 
redovisa nuvarande saldo. 
 

- Styrelsearvode: Styrelseledamot kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för 
utförda arbetsuppgifter utanför vederbörandes ideella insatser. 



 
§ 95 Fortbildning 

- Oskar Lindfors, SFAM-H, presenterade förslag till kurs i ämnet överdiagnostik. Styrelsen 
ställer sig positiv och åtar sig att vara kursarrangör. Kursinnehåll och föreläsare hanteras 
av SFAM-H. SFAM:s kansli åtar sig administration och fakturering.  
Det framfördes förslag till en liknande kurs i SFAM:s regi, riktad till ST-läkare. 
SFAM planerar att prioritera överdiagnostik som kursämne till Socialstyrelsen. 
 

- Sanna Althini föreslår fortbildningsdag i ämnet fast läkare. LS kontaktar S Althini 
angående innehåll, målgrupp mm. 
 

- Nikos Georgiannos, Sverigerepresentant för EURACT presenterade organisation och 
uppgifter för EURACT samt dess betydelse för fortbildningen i Europa. Styrelsen utsåg LS 
till kontaktperson för EURACT/Nikos Georgiannos. 
 

§ 96 Politik 

Daniel Johansson, läkare och politiskt sakkunnig, informerade om pågående politiskt arbete 
på Socialdepartementet. 
 

§ 97 Almedalsveckan 

SFAM:s seminarium med preliminär rubrik ”Närmare än du tror -en riktigt bra primärvård” 
kommer att utformas som en paneldiskussion om hur punkterna i Tänkargruppens rapport 
kan utvecklas vidare. AL skriver utkast och GE vidarebefordrar till programkatalogen. Under 
efterföljande mingel står SFAM och SFAM-Gotland står som värdar. SFAM bekostar 
plockmat och öl/vatten. GE beställer. 
 

§ 98 Socialstyrelsen - levnadsvanor 

För insatser som främjar arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor under 2022 har Socialstyrelsen beviljat SFAM totalt 450 000 kr, att fördela på 
aktivitet 1 och 2 i ansökan. Ansvariga för aktiviteterna uppmanas inkomma med reviderat 
budgetförslag (MI). 
 

§ 99 Kansli 

- Webbredaktör: Styrelsen beslutade anställa Erik Bengtsson som webbredaktör. HS 
formulerar kontrakt. AT kontaktar Erik Bengtsson. 
 

- Medlemsfolder och välkomstbrev: PH ser över medlemsfoldern. HS utför eventuella 
ändringar och uppdaterar välkomstbrevet. 
 

-  SFAM 50 år: GE kontaktar Ingvar Krakau för klarläggande av startåret för föreningen. 
 

§ 100 Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2022-05-17 

- Ang. motion 3: SFAM har undertecknat motionen men föreningens fullmäktigedelegater 
föreslås trots detta rösta för avslag enligt nämndens förslag. Skulle motionen antas 
föreslår styrelsen att AT ingår i föreslagen arbetsgrupp. 
 

-  Ang. proposition 3: Styrelsen avser att, om propositionen tillstyrks, föreslå Katrin 
Hagskog Engel som representant för SFAM. 

-  
§ 101 Forskningsrådet 

AS rapporterade från möte i Borgholm 25-27/4. Bland annat diskuterades SAFU:s roll och 
framtid. 



 
§ 102 Primärvård 

GE presenterade en idéskrift av Henry Egidius med reflektioner över primärvårdsreformen 
och vad den kan komma att innebära. 
 

§ 103 Månadens nyhetsbrev 

AL presenterade månadens nyhetsbrev. 
 

§ 104 Övriga frågor 

Fråga från representant för screeningmetod för upptäckt av KOL (24Health) angående 
spridning av information från SFAM. Frågeställaren hänvisas till NAAKA (MI). 
 
Arbetsgruppen Centrum för relationskompetens: GE informerade om arbetsgruppens möte 
2022-05-10. För att kunna ge stöd och fatta beslut om resurser önskar styrelsen information 
angiven i mail från AT. PH deltar i SLS lunchmöte 2022-05-19 kl 12-13 och kontaktar 
sammankallande till arbetsgruppen, Mats Hogmark. 
 

§ 105 Datum styrelsemöten 2022 

30 maj kl 20-21.15 via Zoom 
20 juni kl 20-21.15 via Zoom 
22 augusti kl 20-21.15 via Zoom 
9 september halvdagsmöte kl 8-12 via Zoom 
26 september kl 20-21.15 vi Zoom 
(19) 20-21 oktober Styrelseinternat 
7 november kl 20-21.15 via Zoom 
21 november kl 20-21.15 
8 december halvdagsmöte kl 8-12 via Zoom 
 

§ 106 Nästa möte 

30 maj kl 20 via Zoom. 
 

§ 107 Mötet avslutades 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 

 
Gösta Eliasson   Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


