
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
videomöte via Zoom 2022-08-22 kl 20.00-21.15 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Emil Péclard (EP), ledamot 
 
Meddelat förhinder 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 136 
 

Mötet öppnades. 
 

§ 137 Fastställande av dagordning. 
 

§ 138 Genomgång av föregående Att-göra-lista. 
 

§ 139 
A 

Ekonomi 
Kassören lämnade aktuell ekonomirapport. Eventuellt blir det minusresultat 2022. 

B Styrelsen har beslutat om nya avgifter och arvoden för Mitt-i-ST värderingar och 
Examen från 1 september 2022, enligt följande: 
Avgift för Mitt-i-ST: 16 500 kr. Arvode till värderare: 8 000 kr. 
Avgift för Examen: 19 000 kr. Arvode till examinator: 9 500 kr. 
 

C Diskussion om eventuell höjning av kongressavgifter, och om eventuell höjning av 
medlemsavgift till SFAM pga medlemsavgift som SFAM betalar till Svenska 
Läkaresällskapet. 
 

§ 140 MI rapporterade från möte med Bonnier Media. 
 

§ 141 50-årsjubileum 
SFAM grundades 1976 och firar 50-årsjubileum 2026. 
 

§ 142 Fysioterapeut medlem i NAAKA utan att var medlem i SFAM? 
Det finns inte krav på att vara läkare för att vara medlem i SFAM och man bör vara 
medlem i SFAM för medlemskap i SFAMs nätverk. 
 

§ 143 Avlönad kongressgeneral i SFAM Uppsala 2024? 
SFAM Uppsala planerar för Svensk allmänmedicinsk kongress 2024. MI svarar. 
 

§ 144 Ny ordförande i SFAMs forskningsråd 
Susanna Calling har utsetts till ny ordförande i SFAMs forskningsråd. 
 



 
§ 145 Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 9-10 november 

SFAM har fått inbjudan att delta som observatör. PH deltar. 
 

§ 146 
A 

Remisser 
Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 
2022:22) 
AL sammanställer SFAMs svar.  
 

B Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer  
(SOU 2022:41) 
Rådet för sköra äldre i primärvården tillsammans med AS kommer lämna svar. 
 

C Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) 
MI tillsammans med PH, LS och AT ansvarar för SFAMs svar. 
 

§ 147 
A 

Övriga frågor 
Läkemedelsboken 
EP kontaktar några namngivna förslag och formulerar information till ordförande i 
lokalföreningarna.  
 

B Läkarförbundets representantskapsmöte 28-29 september 
AL deltar. 

C Sponsorpolicy 
Bordlades till nästa möte. 
 

D Support av hemsidan  
Bordlades till nästa möte. 
 

§ 148 Månadens nyhetsbrev 
Skickas ut i slutet av augusti. AL sammanställer. 
 

§ 149 Nästa möte 
9 september kl 08-12 via Zoom. 
 

§ 150 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Heléne Swärd    Magnus Isacson 
SFAMs kansli    Ordförande 
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