
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2022-09-26 kl 20.00-21.15  
 
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  
 
 

§ 169  Mötet öppnas. 

§ 170  Fastställande av dagordning. 

§ 171  Genomgång av föregående Att-göra-lista. 

§ 172  Ekonomi 
Finansiellt resultat för kongressen i Gävle 2022 är inte definitivt klart. I övrigt inget nytt att 
rapportera från kassör PH. 
 
§ 173  Remissvar privata sjukvårdsförsäkringar Ds 2022:15 
Remissvaret diskuteras. Styrelsen är överens om att nuvarande utformning är ett bra svar och ska 
skickas in som remissvar. Vi diskuterar frågan kring hur eventuella komplikationer/överdiagnostik 
till/vid privat finansierad vård ska hanteras av den offentliga vården. Detta bedöms dock vara en 
fråga som inte är aktuell att lyfta i just detta remissvar.  
 
§ 174  Återkoppling dialogmöte Nationella vårdkompetensrådet 16/9 
AL och PH deltog. Mycket stor bredd bland de som deltog från både regioner, kommuner och 
universitet. Uppfattningen är att de flesta förslagen är bra, men att man missar systemperspektivet.  
I stället är mycket fokus på enskilda insatser vilket sannolikt inte tar oss ända fram till 
huvudproblemet. Både SFAMs och SAFUs tidigare synpunkter till rådet har fått stort genomslag. 
 
§ 175  Synpunkter angående vårdnadshavares direktåtkomst till barns uppgifter inom hälso- och 
sjukvården 
Finns ett glapp mellan 13-15 år då vårdnadshavare inte får direktåtkomst till sina barns journaler. En 
statlig utredning ska genomföras kring denna fråga där SFAM representeras av AL. Styrelsen 
diskuterar sin allmänna inställning till frågan. Vår uppfattning är att det kan finnas ett starkt behov av 
att kunna skydda barn från föräldrars direktåtkomst. Vi anser att utredningen bör fokusera på att 
hitta flexibla sätt att hantera detta i praktiken så att direktåtkomst, eller alternativa 
kommunikationsvägar mellan vårdgivare och föräldrar, kan ges i vissa fall, men inte andra.  
 



§ 176  Emil Péclard föreslås som facklig sekreterare då tidigare facklig sekreterare Gösta Eliasson 
avgått ur styrelsen 
Valberedningen har föreslagit att EP går in som facklig sekreterare fram till nästa fullmäktige.  
Styrelsen beslutar att EP övertar rollen som tillförordnad facklig sekreterare. Rollen kommer 
modifieras som så att EP sållar i inkommande remisser, men administration av mötesanteckningar 
och innehåll i dropbox i första hand hanteras av Helene på SFAMs kansli.  
 
§ 177  Social aktivitet på internat 
EP kanske bidrar med en social aktivitet om kreativiteten faller på. 
 
§ 178  Övriga frågor 
Frågan om kontaktpersoner för SFAMs råd tas upp på kommande styrelseinternat i oktober. 
 
§ 179  Månadens nyhetsbrev 
Inte så mycket aktuella frågor som är relevanta för utskick. Beslutas att nästa nyhetsbrev skickas 
efter nästa styrelseinternat i oktober. 
 
§ 180  Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
Nästa möte 
Styrelseinternat Steningevik 19-21/10. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Andreas Stomby   Magnus Isacson 
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande 
 


