
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin,  
videomöte via Zoom 2021-11-22 kl 20-21.30 

 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
 
Meddelat förhinder 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd 
 
 

§ 203 Mötet öppnades. 
 

§ 204 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 205 Föregående att göra lista gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 206 Inkomna remisser 

- SLS: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård 
(SOU 2021:78) Deadline 21/1 2022.  
MI skriver svar. 
 

- Förslag till remissvar från Rådet för sköra äldre: SOU 2021:52 Vilja välja vård och 
omsorg. Deadline 30/11.  
AL reviderar och skickar in via HS. 
 

- Nationellt system för kunskapsstyrning: Remiss gällande riktlinjer, vårdprogram och 
personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Deadline 15/2 2022. 
Styrelsen utsåg granskare av riktlinjer etc.  
MI kontaktar utsedda personer.  
GE jämför remisserna från NKK med inkommen remiss från RCC. 
 

 § 207 Kursgranskningen 
(Bordlagt från 21-11-08) Fråga från Nikos Georgiannos och Karin Ranstad om hur styrelsen ser 
på VGR:s nuvarande avtal (20-02-18) Kursgranskningen bör senast 21-12-20 formulera ett 
förslag till generellt avtal, varpå styrelsen kommer att ta beslut om avtal med VGR. GE 
informerar Kursgranskningen. 
 
 
 



§ 208 Svenska Läkaresällskapet 

- Fråga om synpunkter på gemensamt vetenskapligt digitalt årsmöte. 
MI stämmer av med AS.  
 

- Socialstyrelsen önskar via SLS erhålla synpunkter på ett förslag gällande justering av 
intygsformulär i HSLF-FS 2021:8 om hur och med vilket underlag bedömningen har 
genomförts. Styrelsen anser att en sådan justering kan vara av värde, men att 
innehållet behöver förtydligas och byråkrati undvikas. GE svarar. Deadline 1/12. 
 

§ 209 SPUR 
Diskussion angående praxis gällande punkten Medicinsk vetenskap G3, G9 i SPUR-checklistan 
för bedömning av utbildningskvaliteten för ST.  
Styrelsen anser att nuvarande praxis bör behållas. 
 

§ 210 Internationellt 
AL rapporterade från möten och aktiviteter inom WONCA Europe och WONCA World samt 
informerade om kommande konferenser. 
 

§ 211 Lokalföreningarna 
Epostbeslut:  
SFAM-Gotland har beviljats bidrag i storleksordningen 15 000 kr för möte för allmänläkare, 
ST-läkare och sjukvårdspolitiker. 
 

§ 212 Nästa möte  
2021-12-06 via Zoom. 
 

§ 213 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 


