
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
videomöte via Zoom 2022-09-09 kl 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
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 
 

§ 151 Mötet öppnades. 
 

§ 152 Fastställande av dagordning. 
 

§ 153 Genomgång av föregående Att-göra-lista. 
 

§ 154 Ekonomi 
Kassören lämnade ekonomirapport. 
Diskussion kring placering av föreningens pengar och beslut om att öppna sparkonto med 
ränta. 
 

§ 155 NAAKA om generalism/astma-KOL-mottagning 
En skrivelse från SFAMs nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade läkare (NAAKA) har 
inkommit. Styrelsen diskuterade innehållet i skrivelsen. MI svarar NAAKA. 
 

§ 156 Randningar för ST-läkare 
Styrelsen diskuterade hur randningar för ST-läkare i allmänmedicin bör utformas och beslöt 
att MI kontaktar SFAMs studierektorsnätverk och Socialstyrelsen för vidare diskussion om 
sidotjänstgöring/randning för ST. 
 

§ 157 Vetenskaplig kommitté för International Health and Welfare Technology Co-creation 
conference 
Inbjudan har kommit till MI om att delta i den vetenskapliga kommittén. Styrelsen godkände 
deltagande. 
 

§ 158 Allmänmedicinskt kompetenscentrum – Jonas Sjögreen 
Ett förslag har kommit om att SFAM ska upprätta ett ”Allmänmedicinskt 
kompetenscentrum”. Styrelsen diskuterade förslaget och föreslår att förslaget i stället ställs 
som en motion till fullmäktigemöte. 
 

§ 159 Vad ska vi ta upp med DLF på möte i oktober?  
Kort diskussion kring detta. MI kommunicerar med DLF. 



 
§ 160 Nominering Läkarförbundet ALG, LDR, RLM 

SFAM har fått inbjudan att nominera ledamöter till ALG (arbetslivsgruppen), LDR 
(Läkarförbundets digitaliseringsråd) och RLM (Rådet för läkemedel och medicinteknik för 
mandatperioden 2023-2024. Styrelsen beslöt att informera om inbjudan i nästa Nyhetsbrev 
till SFAM-medlemmar. 
 

§ 161 Nominering Provinsialläkarstiftelsen 
Nomineringsinbjudan skickas vidare till Fortbildningsrådet. 
 

§ 162 Diskussion kring samarbetet mellan SFAM och TAG Sales som är ansvariga för hemsida 
mm. 
 

§ 163 Uppdaterad medlemsfolder 
PH har uppdaterat texten till informationsfoldern om SFAM. 
 

§ 164 Ny version av policy för sponsring 
AT gick igenom förslag till policydokument om sponsring vid kongresser och konferenser.  
Dokumentet godkändes av styrelsen.  
 

§ 165 SFAM-forum 
AT rapporterade från möte med Magnus Ängslycke. 
 

§ 166 Övriga frågor 
 
Nominering referensgrupp Läkemedelsboken  
SFAM nominerar Jan Håkansson. 
 
Frågor el medskick till SLFs repskap? 
AL deltar vid Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte. Några viktiga frågor att ta upp 
vid mötet diskuterades.  
 
Forsknings-/resestipendiet 
AS redogjorde för tidsplaneringen av SFAMs nyinrättade forsknings- och resestipendiet 
 
Möte Socialstyrelsen 
MI och PH rapporterade från möte med Socialstyrelsen om målbeskrivningen och om vad 
fast läkare innebär. Specialistkompetens, generalistkompetens, organisatorisk kompetens 
och personlig kompetens. 
 
Nominering till SPUREX 
Rikard Viberg, Stockholm, nomineras till SPUREX-ledamot. 
 

§ 167 Nästa möte 
26 september kl 20, via Zoom. 
 

§ 168 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Heléne Swärd   Magnus Isacson 
SFAMs kansli    Ordförande 
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