
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
videomöte via Zoom 2022-12-08 kl 08.00-11.00 
 

Närvarande  
Magnus Isacson (MI), ordförande 

Annika Larsson (AL), vice ordförande 

Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare  

Panteha Hatefi (PH), kassör 

Andreas Thörneby (AT), ledamot 

Meddelat förhinder att delta 

Lisa Sallmén (LS), ledamot 

Emil Péclard (EP), ledamot 

 

Adjungerad 

Heléne Swärd (HS), kansliet 

 

§ 222 Mötet öppnades. 
 

§ 223 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 224 Föregående Att-göra-lista gicks igenom. 
 

§ 225 Ekonomi 
- PH gav ekonomisk rapport. 

 

- Budget för Svensk allmänmedicinsk kongress i Kalmar 2023 gick igenom. PH 

återkopplar till kongressarrangörerna. 

 

- Beslutades att kassören ersätts med månadslön 2022-11-01—2023-05-31 

motsvarande 2,5% tjänst enligt schablon för månadslön. 

 

§ 226 Forsknings-resestipendium 
Enligt fullmäktiges beslut 2022 inrättas ett resestipendium för att stötta forskande ST-

läkare/specialister i allmänmedicin. Stipendiet kommer att beviljas max två gånger per år 

från 2023, ett stipendium per tillfälle och max 20 000 kr per tillfälle. AS formulerar 

information om SFAMs nya stipendium till nyhetsbrev, information på hemsidan mm.  

 
§ 227 Bra vårdcentraler temadag 

Styrelsen diskuterade en temadag om hur man kan lyckas få en välfungerande 

vårdcentral. MI funderar vidare och kommer med ett tydligare förslag på koncept. 

 

§ 228 SFAM 50 år 2023 
Styrelsen diskuterade olika förslag att uppmärksamma jubileet, t ex förslag på aktiviteter 

under Svensk allmänmedicinsk kongress i Kalmar 10-12 maj och andra aktiviteter under 

kommande år. MI kommunicerar förslag till kongressen i Kalmar. 

 



§ 229 SFAMs kansli har flyttat till SLS 
Ny adress är: Box 738, 101 35 Stockholm, nytt telefonnummer till kansliet 070–5225221. 

 

§ 230 SFAM-kongress 2024 Uppsala funderingar från LAK 
Diskussion om hur man kan tydliggöra det vetenskapliga programmet och innehållet vid 

SFAMs årliga kongress. MI återkopplar till LAK. 

 

§ 231 ST-dagar 2025 planeras i Göteborg. 
2025 planeras ST-dagarna i Göteborg. 

2024 planeras ST-dagarna i Sörmland. 
 

§ 232 Månadens nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev sammanställs av AL och planeras till nästa vecka. 
 

§ 233 Övriga frågor 
- Diskussion om delar av Tidö-avtalet som rör sjukvården. 

 

- Rapport från möte med SFAMs lokalföreningar 2022-11-28 som var välbesökt med ca 

20 deltagare, inspirerande redovisningar runtom i landet. 

Nästa möte med lokalföreningarna blir i samband med kongressen i maj 2023. 

 

- MI rapporterade från Patientriksdagen 2022. 

 

- MI rapporterade från med på Socialdepartementet. 

 

- PH rapporterade från SFAM Stockholms möte där fastläkarkompetens och 1100 

listade per läkare diskuterades. 

 
§ 234 Nästa möte 

2023-01-16 kl 20 via Zoom. 

 
§ 235 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet    Justeras  
 

 

Heléne Swärd    Magnus Isacson 

SFAMs kansli    Ordförande 
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