
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
videomöte via Zoom 2023-01-16 kl 20-21.15 
 
 
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 
 
 

§ 1 Mötet öppnades. 
 
§ 2 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående Att-göra-lista gicks igenom. 
 
§ 4 Ekonomi 

PH gav ekonomisk rapport: 
- Budget för 2022 ser hittills bra ut. 
- Intäkter för Mitt-i-ST har nästan dubblerats jämfört med tidigare år, utgifter släpar 

efter något. 
- 3 Mkr har förts över till sparkonto i SBAB. 

 
§ 5 Forskning 

AS: Planerat möte inom kort där man bl.a. kommer att utse ”Årets avhandling” (13 st 
nominerade) 
MI: Inkommit fråga från Uppsala Universitet om SFAM vill medverka kring 
forskningsstudie kring AT-läkares kliniska primärvårdsplaceringar och senare val av 
specialitet. SFAM har tackat ja till att delta. 
Förslag att någon från forskningsrådet med relevant forskningsprofil representerar 
SFAM i projektet. Lisa S arbetar med projekt med liknande frågeställning. 

 
§ 6 Nytt förslag om fortbildningspolicy från fortbildningsrådet 

Inkommit sammanfattande version av tidigare förslag.  
Styrelsen beslutar att godkänna policyn. Återkoppling till fortbildningsrådet med 
önskemål att de även tar fram ett lättillgängligt presentationsmaterial där de konkreta 
förslagen från policyn presenteras i punktform. 
Anders Lundqvist bjuds in till kommande möte för fortsatt dialog. 

 
§ 7 SFAMs torsdagsmöten – finansiering för våren/året 

Planering för våren har inkommit. Diskussion om fortsatt organisationsform och 
ekonomi för verksamheten. Styrelsen beslutar att föreslå redaktionen för 
torsdagsmötena att omvandlas till råd, med de ekonomiska förutsättningar som gäller 
för föreningens råd. 



 
 
 
§ 8 Förslag på representant till ”Nordic Committe of specialist training in general 

practice” 
Fråga från Christina Vestlund (Utbildningsrådet) som representerat SFAM tidigare men 
nu avsagt sig uppdraget. Önskemål: person som sysslar med både ST-utbildning och 
forskning, därutöver gärna en ST-läkare. Fråga har skickats till ST-rådet. 
AT och AS tillfrågar tänkbara kandidater.  

 
§ 9 Remisser 

- Socialstyrelsen: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningsstjänst för 

vårdval och vårdval på annat sätt, med tillhörande konsekvensutredning. 
EP skriver utkast till svar. LF senast 23-02-06, SLS senast 2023-02-10, 
Socialstyrelsen senast 2023-02-22. 

 
§ 10 World Family Doctor Day 19/5 

Förslag från Jenny Berggren (SFAM Q) om att uppmärksamma dagen i hela föreningen 
i år. MI skriver utskick till lokalföreningar med uppmaning att ordna egna aktiviteter,  
t ex insändare i lokalpress, aktivitet på vårdcentral eller konstnärliga uttryck. Kan gärna 
dokumenteras och skickas in till AllmänMedicin.  

 
§ 11 SFAM 50 år 

Styrelsen beslutar att tillfråga några erfarna SFAM-medlemmar om att planera 
aktiviteter för att fira jubiléet. MI tar kontakt.  

 
§ 12 Ny ordförande för utbildningsrådet 

Styrelsen beslutar att Anna Beck blir ny rådsordförande. Ska inkomma med 
jävsdeklaration. 

 
§ 13 Månadens nyhetsbrev 

Sammanställs efter nästa möte. 
 
§ 14 Övriga frågor 

- Policy från levnadsvanerådet 
Reviderad version har inkommit idag. Beslut skjuts upp till kommande möte.  

 
- AT har skickat in debattartikel om politiskt förslag enl Tidöavtalet om 

anmälningsplikt gällande papperslösa. 
 
- MI har skrivit debattartikel med Mikael Hoffmann, planerar fortsatt dialog med 

Läkemedelsverket och e-Hälsomyndigheten om restnoterade läkemedel och 
substansförskrivning. 

 
§ 15 Nästa möte 
 30 januari kl 20-21.15 via Zoom. 
 
§ 16 Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Emil Péclard    Magnus Isacson 

Ledamot    Ordförande 


