
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
Steningeviks konferens 2022-10-19 kl 15.00 – 2022-10-21 kl 15.00 
 
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 
 
Adjungerade 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
Chefredaktör Jens Halldin deltog digitalt via Zoom 221020 kl 13-13.30 (§ 189) 
Ulf Måwe, Sanna Althini, Anna Flod och Andreas Lindmark deltog digitalt via Zoom 221021 kl 13-13.30 (§ 195) 
 

§ 181 Mötet öppnas. 
 

§ 182 Fastställande av dagordning. 
 

§ 183 Föregående Att-göra-lista gicks igenom. 
 

§ 184 Ekonomi 
A Finansiell uppdatering 

PH rapporterade. Troligt minusresultat 2022. 
 

B Återkoppling kongress 2023 
PH informerade om planeringen för kongressen 2023 i Kalmar. 
 

C ST-dagar 2023  
Arrangörsgruppen har ställt frågan till styrelsen om ev sponsring av digitala vårdgivare. 
Styrelsen beslutade att det policydokument som vi har tagit fram avseende sponsring 
gäller.  
 

D Budget/äska medel nätverk? 
Nätverk kan ansöka om ekonomiskt stöd för särskild aktivitet.  
Konsultationsnätverkets ansökan för 2022 enligt budget ca 10 000 kr godkändes. 
 

E Mitt-i-ST 
Ersättning för Mitt-i-ST- och Examens-värderarna fastställdes enligt tidigare 
styrelsebeslut. 
 

§ 185 Internetforum phpBB 
EP visade exempel och styrelsen diskuterade internetplattform för diskussionsforum. 
Styrelsen beslutade att höra med webbredaktör Erik B om möjligheterna att testa i liten 
skala för styrelsen. 
 



 
§ 186 NCGP-congress committee 

Styrelsen beslutar att Jönköping preliminärt åtar sig att arrangera Nordic Congress of 
General Practice (NCGP) congress 2026 med AS som kongressgeneral. 
 

§ 187 Vad tycker vi egentligen om listning på ST-läkare?  
Diskussion om att lista på ST-läkare, genomgång av utveckling av antalet ST i 
allmänmedicin januari 2021 jämfört med nu. Genomgång av enkätundersökning som MI 
skickat ut till studierektorsnätverket. 
 

§ 188 ST-rådet  
Styrelsen beslutade att Mujahed Abassi, ST-läkare i Malmö, blir ny rådsordförande.  
MA har lämnat jävsdeklaration. Styrelsens kontaktperson är EP som kontaktar MA och 
informerar om rådets uppdragsbeskrivning. 
 

§ 189 Tidskriften AllmänMedicin 
Chefredaktör Jens Halldin informerade om vilka temanummer som planeras 2023. 
Läsvärdesundersökning planeras. 
Två medlemmar i redaktionen har nyligen slutat och redaktionen behöver fler 
medlemmar, gärna yngre. Styrelsen informerar om det i nästa nyhetsbrev. 
 

§ 190 SPUR-samordnare 
Styrelsen beslutade utse Rikard Viberg, Stockholm, till ny SPUR-samordnare. 
 

§ 191 Genomgång av policydokument – vilka ska vi uppdatera – vilka kan vi sprida mer och 
hur? 
Styrelsen gick igenom befintliga policydokument och planerar för omarbetning av vissa 
policydokument. 
 

§ 192 Magnus deltagande i möte med psoriasisförbundet 
Efter kort diskussion om vikten av samverkan med patientföreningar beslutades att SFAM 
eftersträvar möten med patientföreningar men vill undvika möten sponsrade av 
läkemedelsindustrin, framför allt i mindre sammanhang så som workshops och advisory 
boards. 
 

§ 193 Remisser 
- Vårdförlopp Depression för vuxna (svar senast 4/11) är skickad till SFAMs nätverk 

för psykisk ohälsa för svar.  
- Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. 

Svar är skickat till SLS, SLF och Socialdepartementet. 
 

§ 194 SFAMs nya rekommendationer avseende BT/ST 
Styrelsen godkände utbildningsrådets dokument om rekommendationer avseende BT/ST. 
 

§ 195 Angående allmänmedicinskt kompetenscentrum 
Ulf Måwe, Anna Flod, Andreas Lindmark och Sanna Althini redogjorde för sina tankar om 
att skapa ett allmänmedicinskt kompetenscentrum och skall återkomma med skriftlig info 
angående detta. 
 

§ 196 Övriga frågor 
- Kontaktpersoner till råden + tidskriften 

Tidskriftens och rådens kontaktperson till styrelsen gick igenom. 
 



- Diskussion om torsdagsmötenas framtida öde/ekonomi. Inget konkret beslut togs 
men MI efterfrågar mer info. 
 

- Specialitetsföreningarnas representationskap, SLF  
AL rapporterade från möte. 
 

- Hemsidan; ansvarsfördelning, översyn design? 
Styrelsen beslöt bjuda in webbredaktör till styrelsemöte för diskussion om 
möjligheter och eventuell översyn av design. 
 

- Styrelsen gick igenom Tidöavtalet. 
 

- Genomgång föregående årsmötesprotokoll. 
 

- SFAMs representant i Primärvårdskvalitet. 
Malin André ersätts av Lotta Hagstam med styrelsens godkännande. 
 

- Lokalföreningsmöte hösten 2022 
Förslag till lokalföreningarna är att nästa möte blir via Zoom 28 november kl 20. 

 
§ 197 Möte med DLFs styrelse 

Styrelserna för DLF och SFAM hade gemensamt möte 19 oktober kl 15-18. 
 

§ 198 Styrelsens möten våren 2023 
16 januari kl 20-21.15 via Zoom. 
30 januari kl 20-21.15 via Zoom. 
23-24 februari i Stockholm (23 feb kl 12 – 24 feb kl 16). 
13 mars kl 20-21.15 via Zoom. 
31 mars kl 08-12 via Zoom. 
17 april kl 20-21.15 via Zoom. 
2 maj kl 20-21.15 via Zoom. 
 

§ 199 Nästa möte  
7 november kl 20-21.15 via Zoom. 
 

§ 200 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Heléne Swärd   Magnus Isacson 
SFAMs kansli    Ordförande 
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