
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin videomöte via Zoom 
2022-11-21 kl 20.00-21.00  

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  

 

§ 212  Mötet öppnades.  

§ 213  Dagordningen fastställdes.  

§ 214  Föregående Att-göra-lista gicks igenom.  

§ 215  Ekonomi  
Inget nytt att rapportera från kassör. 

§ 216  Externa möten – SFAM Västervik, DLF Stockholm, S Riksdagen, Plånboken, 
Läkarförbundet fullmäktige  

 PH rapporterar från Läkarförbundets fullmäktige och MI från övriga möten. 

 
§ 217  Almedalen 2023 

Styrelsen funderar över om vi ska delta i Almedalen 2023 eller ej. Beslut att avstå 

Almedalen 2023 utifrån bedömningen att nyttan inte motsvarar kostnaden att delta med 

program (ca 100 000 SEK). Ett alternativ är att ordförande och ytterligare en person från 

SFAMs styrelse åker till Almedalen för att föra SFAMs talan i olika sammanhang.  

 
§ 218  Utbildningsdag SLS – välfungerande vårdcentral 

MI presenterar en idé att anordna utbildningsdag på SLS där välfungerande vårdcentraler 

kan sprida bra idéer från sina verksamheter. Målgrupp diskuteras, förslag att rikta sig mot 

verksamhetschefer. Kan man använda sig av SFAMs Q-dagar och vika en av dessa för 

chefer/ledare? Nätverk för vårdcentralchefer lyfts också som en framtida möjlig del av 

SFAM.  

 
§ 219  Inför lokalföreningsmöte 

EP, MI och (PH, AL) ska delta. Oklart vem som ska vara ordförande för mötet av 

lokalföreningsordförandena, EP jobbar med frågan. MI ska ha en presentation vid mötet.  

 
 



§ 220  Övriga frågor 
 PH har deltagit i torsdagsmöte, ca 25 deltagare varav ca 10 arrangörer. 

  

Förslag från medlem att korrigera policydokument så att det stämmer med 1100 

listade/läkare. Finns plan att gå igenom alla dokument. 

 

Svårt att hitta information om SFAMs kursgranskning på hemsidan. AT har kommunicerat 

med fortbildningsrådet för att förtydliga detta.  

 

AT visar förslag till avtal för sponsring av SFAMs arrangemang inkl jävsdeklaration. Det 

verkar som att kongressbyråerna som anlitas för SFAMs kongress har egna avtal. Vi beslutar 

att omarbeta AT:s förslag till en checklista för innehåll som bör ingå i sponsoravtal som 

skrivs av exempelvis kongressbyråer.   

 

Diskussion om att automatisk digital triage ska införas i första linjens vårdkontakt. Vi 

diskuterar möjligheten att skriva en debattartikel men beslutar att inte göra det i nuläget. 

 
§ 221  Mötet avslutas 

Nästa möte  
2022-12-08 kl 08-12 via Zoom.  

 

Vid protokollet     Justeras  

 

Andreas Stomby    Magnus Isacson 

Vetenskaplig sekreterare    Ordförande 

 

 


