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Vi är   
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens  
vetenskapliga organisation, en ideell, politiskt  
och fackligt obunden förening.  
 
Vi arbetar med frågor baserade på  
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

Vårt huvudsakliga syfte är att verka för en  
förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och 
morgondagens patienter. Det gör vi bland annat 
genom att initiera och driva viktiga samhälls- 
frågor genom våra medlemmar och vetenskapliga 
sektioner. 

Vi står för en stor del av utvecklingen inom svensk 
hälso- och sjukvård.  
 
Integritet och oberoende är fundamentet för  
vår verksamhet och en förutsättning för  
SLS samhällsroll.

www.sls.se

För hälso- och  
sjukvårdens utveckling

venska Läkaresällskapets  
(SLS) vision är att vara den 

aktivt ledande, ideella, obero-    
  ende organisationen inom     

  hälsa, vetenskap, utbildning, 
etik och kvalitet. I vår roll som 

central organisation har vi under året 
fortsatt att samla vår verksamhet kring 
dessa kärnvärden, som vi menar kan ses 
som de gemensamma ledorden för alla 
läkare oavsett specialitet. 

I verksamhetsberättelsen redovisas 
de aktiviteter som genomförts i SLS regi 
under det gångna året. Det är en redovis-
ning som jag hoppas väcker både respekt 
och inspiration. Respekt för det engage-
rade arbete som utförs av såväl de många 
ideellt arbetande ledamöterna inom SLS, 
som personalen på SLS kansli.  
Inspiration att själv vilja delta i någon av 
SLS många aktiviteter, antingen aktivt 
eller genom att bidra med förslag och 
idéer. Jag vill rikta ett varmt tack till er 
alla, som med stort engagemang drivit 
arbetet under året.

En punkt jag särskilt vill lyfta fram  
är att SLS under året inrättat en  
kommitté för Global Hälsa.  
I de tider vi nu lever i är det  
globala perspektivet viktigare 
än någonsin, och att SLS  
bör vara närvarande i de  
stora frågorna, där vi kan  
bidra med vår kompetens,  
tror jag alla är överens om.  
Kommittén har fått en 
flygande start och har redan  
hunnit med flera angelägna  
aktiviteter som också framgår i  
verksamhetsberättelsen.

En annan viktig punkt under året har 
varit att fortsätta utvecklingen med att 
delta i samhällsdebatten i frågor där vi 
menar att vår professionella kompetens 
bör finnas med. Seminarier och debatt-
artiklar är några exempel. Ett annat är 
det arbete som läggs ner på att besvara 
remisser från bland annat departement 
och myndigheter. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla sektioner, delegationer och 
kommittéer som i remissarbetet bidragit 
till SLS samlade svar.

Det stora arbetet är dock det konti-
nuerliga arbetet med aktuella, men också 
ständiga frågor, det arbete som bedrivs i   
                delegationer, kommittéer och 
                   arbetsgrupper samt av  
                     enskilda medlemmar.  
                       Det arbetet utgör funda- 
                        mentet i verksamheten  
                        och visar att SLS ägnar  
                               sig åt vad våra  
                                  medlemmar givit  
                                    oss i uppdrag, att  
                                     verka i frågor av  
                                      betydelse för vår  
                                         profession och  
                                          för svensk hälso-  
                                           och sjukvård.

Ordförande Kerstin Nilsson

 ”I de tider vi nu lever i  
är det globala perspektivet  
viktigare än någonsin”

S

VERKSAMHETSÅRET 2015
ORDFÖRANDE HAR ORDET 
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MEDLEMMAR SLS har närmare 12 000 medlemmar. 
Medlemmarna utövar sin verksamhet inom SLS 
delegationer, kommittéer och sektioner.

SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP 
OCH ASSOCIERADE FÖRENINGAR  
SLS har 68 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och  
19 associerade föreningar.

FULLMÄKTIGE är SLS högsta beslutande organ 
och består av ledamöter och deras suppleanter, valda 
av SLS sektioner och lokala läkaresällskap.

DELEGATIONER SLS har fyra permanenta 
delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik 
och Medicinska riksstämman. Utöver delegationerna 
finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper.

KANSLI OCH VD Kansliet har en central roll i SLS 
verksamhet och leds av en verkställande direktör. 
Härifrån styrs ekonomi, administration och huvud-
delen av verksamheten.

ORDFÖRANDE SLS leds av dess ordförande, och 
nämnden är dess verkställande organ.

NÄMNDEN är SLS styrelse och består av SLS 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande 
i de särskilda delegationerna, samt högst åtta övriga 
ledamöter. Nämnden har sammanträtt åtta gånger 
under verksamhetsperioden.

AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS 
ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en 
ledamot som nämnden utser inom sig.

 MEDLEMMAR

68
SEKTIONER

9 LOKALA 
LÄKARE-
SÄLLSKAP

19 ASSOCIERADE
 FÖRENINGAR

FULLMÄKTIGE

NÄMNDEN

VD & KANSLI

DELEGATIONER
KOMMITTÉER &

ARBETSGRUPPER

AU NÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT

                 DET HÄR ÄR SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
ORGANISATION & STYRNING

ORDFÖRANDE  
Kerstin Nilsson, Professor, Institutionen 
för läkarutbildningen, Örebro universitet, 
Örebro  

VICE ORDFÖRANDE  
Stefan Lindgren, Professor i medicin, Lunds 
universitet, överläkare, Gastrokliniken, 
Skånes universitetssjukhus, Malmö 
  

VETENSKAPLIG SEKRETERARE  
Mats Holmström, Professor, Institutionen för 
klinisk vetenskap, intervention och teknik, 
Karolinska Institutet, Stockholm

TF. ORDFÖRANDE DELEGATIONEN 
FÖR FORSKNING & PRIORITE-
RINGSKOMMITTÉN
Mats Ulfendahl, Professor, Institutionen 
för neurovetenskap, Karolinska Institutet, 
Stockholm

ORDFÖRANDE DELEGATIONEN 
FÖR UTBILDNING   
Torbjörn Ledin, Professor, Institutionen för 
klinisk och experimentell medicin,  
Oto-Rhino-Laryngologi, Linköpings  
universitet, Linköping

ORDFÖRANDE DELEGATIONEN 
FÖR MEDICINSK ETIK 
Ingemar Engström, Professor, Universitets-
sjukvårdens forskningscentrum,  Örebro 
universitet, Örebro

ORDFÖRANDE DELEGATIONEN 
FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 
Catarina Almqvist Malmros, Professor, 
Klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, 
överläkare i barnmedicin, Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Stockholm

ORDFÖRANDE FÖR  
LÄKEMEDELSKOMMITTÉN  
Ylva Böttiger, Professor, Institutionen för  
medicin och hälsa, Universitetssjukhuset, 
Linköping 

ORDFÖRANDE FÖR PROJEKTET  
EN VÄRDEFULL VÅRD 
Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik,  
Astrid Lindgrens barnsjukhus,  
Karolinska Institutet, Stockholm

LEDAMOT 
Patrick Vigren, Neurokirurg, verksamhets-
chef,  Neurologiska kliniken,  
Universitetssjukhuset, Linköping

LEDAMOT 
Märit Halmin, Specialist i Anestesi och 
intensivvård, doktorand vid Institutionen 
för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, 
Karolinska Institutet,Stockholm

LEDAMOT 
Bo Runesson, Professor, överläkare,  
Centrum för psykiatriforskning Stockholm, 
Norra Stockholms psykiatri, Karolinska 
Institutet

LEDAMOT 
Ingmari Skoglund, Medicine doktor,
specialist i allmänmedicin, distriktsläkare 
Södra Torgets Vårdcentral. Verksam även 
vid allmänmedicinska enheten, Sahlgrenska 
Akademin. 

LEDAMOT 
Patrik Danielson, Professor, 
prodekan för Medicinska fakulteten
Umeå universitet, specialist i ögonsjuk- 
domar, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

ADJUNGERAD LEDAMOT 
Mia Engström, Leg. läkare,  
ordförande i Kandidat- och  
underläkarföreningen, Lund.

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
NÄMNDEN

AVGÅNGNA LEDAMÖTER 2015-06-30 Håkan Billig, Tove Gunnarsson, Carl Johan Östgren.    

VD  
Filippa Nyberg

NÄMNDEN Nämndens ledamöter utses vid ordinarie full-
mäktigemöte. Ordförande och vice ordförande väljs för en peri-
od av två år och kan inte omväljas. Nämndens övriga ledamöter 
väljs för en period av tre år och kan omväljas en gång i följd. Om 
en nämndledamot avgår under mandattiden utser fullmäktige    

vid nästa eller påföljande möte en ny nämndledamot för en 
ordinarie mandattid av tre år. Av nämndens ledamöter ska minst 
hälften vara verksamma utanför Storstockholm. Nämnden kan 
adjungera föredragande i särskilda frågor. Adjungerad får delta i 
nämndens överläggning i dessa frågor men inte i besluten.



8 98

År 2015 var ett händelserikt år för 
Svenska Läkaresällskapet. Årets verk-
samhetsberättelse visar på omfattande
aktivitet inom organisationen samt en 
väl genomförd Riksstämma. Det är för-
stås mycket glädjande att SLS för andra 
året i rad lämnar ett ekonomiskt bokslut 
som är bättre än förväntat och samtidigt 
kunnat genomföra stora ordinarie och 
nya projekt inom budget. Sällskapet visar 
därmed att man vill och kan leverera 
bästa möjliga värde till medlemmarna 
utan att slösa med resurserna.

Den löpande verksamheten har väl-
fungerande rutiner både för stiftelserna, 
det kulturhistoriskt värdefulla huset samt 
restaurang- och konferensverksamheten. 
   Förvaltning räcker dock inte, det måste 
också till utveckling. Under året har SLS 
både gått in i ett nytt skede när det gäller 
själva verksamheten i huset och samti-
digt genomfört en varsam renovering 
av den vackra matsalen med stöd av det 
nyligen framtagna vårdprogrammet – ett 
stort projekt som betraktades som omöj-
ligt i tider av stora ekonomiska under- 
skott. Sällskapet har också under året 
ärvt stora förmögenheter till medicinsk 
forskning inom olika sjukdomsområden 
från avlidna medlemmar – ytterligare 
tecken på det starka förtroende som 
finns för SLS. 

En ideell förening utgörs av  
sina medlemmar och det är  
glädjande att märka hur stor  
andel av Sveriges läkare  
som fortsätter att vara  
med i SLS. Intresset för 
att ingå i ideella föreningar  
sägs generellt ha minskat i 
samhället. 

Å andra sidan ser vi en stark givarvilja 
både av tid och pengar utifrån engage-
mang i medmänskliga frågor. Många 
företag idag lyfter ideella och humanis-
tiska värden som viktiga för delaktighet 
och stolthet hos medarbetarna. Därför 
behöver HR-avdelningarna inom  
hälso- och sjukvården bli medvetna om 
allt det ideella kvalitetsarbete läkare gör.  
 
Eldsjälar behövs och är en guldgruva 
för SLS och kvalitetsutvecklingen – men 
för att säkra ett stabilt fundament för 
framtiden, så behöver det ideella arbete 
som görs också få adekvata resurser. 
Framgångarna i Levnadsvaneprojektet 
stödjer den tanken. En organisation som 
kan relatera till sitt uppdrag, blir starkare 
och tydligare.
 

 
En genomläsning av årsberättelsen 
visar att SLS är en erfaren och solid  
   organisation med stor kraft och 
               möjlighet att påverka i viktiga 
                  frågor. Sällskapet har goda 
                    förutsättningar och en  
                    unik position att gå in i en  
                    spännande framtid och fort- 
                  sätta bidra till kvalitet och  
                    utveckling inom medicinsk  
                        forskning och kvalitet i 
                            hälso- och sjukvården. 

VD Filippa Nyberg

En ideell förening  
med kraft!

 ”Eldsjälar behövs och är  
en guldgruva för SLS och  
kvalitetsutvecklingen”

VERKSAMHETSÅRET 2015
VD HAR ORDET 

För en förbättrad 
hälso- och sjukvård 
för patientens bästa

8
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ög tid att kvalitetssäkra 
läkarnas kompetens  
Under året har behovet av 
läkares fortsatta kompetens-
utveckling intensifierats och 

belysts i många forum. Ingen ska behöva 
riskera att träffa en läkare som inte är upp-
daterad med de senaste riktlinjerna och 
forskningsrönen inom sitt område. Fortbild-
ning av läkare kan inte sättas på undantag 
av argument baserade på underbemanning, 
tids- eller resursbrist. Den fortsatta kompe-
tensutvecklingen inom vården bör ses som 
en självklar del av produktionen och en 
attitydförändring på ledningsnivå efterlyses. 
I SLS policydokument om fortbildning  
betonas att fortbildning bör planeras syste-
matiskt, utifrån individens och verksamhe-
tens behov.  

Ska brottsdömda läkare kunna behålla 
legitimationen? Den frågeställningen 
lyftes under en tisdagssammankomst på 
Svenska Läkaresällskapet i mars. Bakgrund-
en var radioprogrammen "Patienten och 
Tystnaden" som sändes i Sveriges Radio. 
Dokumentären av Daniel Velascos visade 
på flera brister i hanteringen av läkare som 
dömts för grova brott. Ett problem som lyftes 
upp under debatten var det oklara rättsläget 
när det gäller vilken brottslighet som ska 
leda till att läkarlegitimationen dras in.

Varför behöver läkare engagera sig i 
stadsplanering? Frågan lyftes under ett 
välbesökt seminarium som SLS arrangerade i 
Almedalen. Läkare har ett uppdrag att vårda 
patienten som är sjuk, men kan även bidra 
med kompetens i diskussionen om hur sam-
hället ska utformas så att det blir så hälso-
främjande som möjligt. Levnadsvanor är 
något läkarkåren redan arbetar aktivt med. 
Nästa steg blir att tänka i det större perspek-
tivet; hur planeras morgondagens stadsbild?  
Hur kan vi bygga en mer hälsofrämjande 
stad? Här behövs input från professionen 
om hur buller, luftföroreningar och liknande 
faktorer påverkar människors hälsa.

Vad ska styra vården? Enligt svensk lag 
ska hälso- och sjukvård fördelas efter behov. 
Den med störst medicinskt behov ska hjälpas 
först, och särskild hänsyn ska tas till särskilt 
utsatta grupper. Men vad händer med 
behovsprincipen när det visar sig att vården 
styrs av efterfrågan och krav på tillgänglig-
het? Och hur gör man när patienterna anser 
sig ha ett upplevt stort behov, men där vår-
den inte kan hitta ett medicinskt problem? 
   Frågorna debatterades på ett seminarium 
som Läkaresällskapet arrangerade i Almeda-
len. Tankarna om behovsprincipen i hälso- 
och sjukvårdslagen ligger som grund när 
Socialstyrelsen skriver nationella riktlinjer 
för de stora folksjukdomarna. Men princip-
en om behovsstyrd vård utmanas. Kjell 
Asplund, ordförande för Statens medicinsk-
etiska råd och en av de sakkunniga när 
lagstiftningen kom till för 20 år sedan, 
konstaterade att vården i dag alltmer styrs av 
medborgarnas efterfrågan, snarare än efter 
dem som har störst behov.

För ökad hälsa och välstånd Genom 
projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” 
har SLS tillsammans med aktörer från olika 
delar av life science-systemet enats om 14 
konkreta åtgärdsförslag och utvecklat hand-
lingsplaner för dessa. Syftet är att stärka life 
science-systemet i Sverige, för att öka både 
hälsa och välstånd. Åtgärdsförslagen presen-
terades i en gedigen rapport, och lanserades 
vid en konferens i Aula Medica, KI, den  
6 maj med flera ministrar på plats. 

Upprop om flyktingkatastrofen Flykt- 
ingkrisen har satt både vår humanism 
och handlingskraft på prov. Krig och dess 
konsekvenser utgör det yttersta hotet mot 
människors liv och hälsa. Mänskliga rättig-
heter åsidosätts och alla möjligheter till ett 
anständigt liv försvinner. SLS uppmanade 
i ett upprop olika instanser i samhället till 
konkret handling. Regering och Riksdag 
uppmanades verka för att avskaffa de på 
politisk grund fattade hinder, som finns för 
att människor ska kunna utöva sin rättighet 
att söka asyl utan att riskera sina liv under 
farliga resor såväl på land som till havs. 

En värdefull vård med människans 
behov i centrum Svenska Läkaresällskapets 
arbetsgrupp ”En Värdefull Vård” bildades för 
att analysera hälso- och sjukvårdens organi-
sation och styrning. Arbetsgruppens analys 
publicerades i rapporten ”En Värdefull Vård 
– en hälso- och sjukvård med människan i 
centrum” och skickades ut på remiss till SLS 
vetenskapliga sektioner samt myndigheter, 
organisationer och andra berörda. Arbets-
gruppens analys resulterade i åtta huvudför-
slag. Några exempel är att alla invånare ska 
erbjudas en fast allmänläkarkontakt – vilket 
innebär att antalet allmänläkare behöver 
fördubblas till 2025 – att ansvaret för sjuk-
vården ska lyftas bort från landstingen till 
nyorganiserade universitetssjukvårdsområ-
den, USO, och att sjukvården ska finansieras 
med ramanslag.

Svenska Läkaresällskapets
röst i samhällsdebatten
En viktig del av Svenska Läkaresällskapets arbete är att initiera och driva frågor i hälso- och sjukvården utifrån SLS 
kärnvärden: vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  Under året har flera angelägna frågor lyfts i debattinlägg i media 
och som programpunkter vid olika arenor.
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DELEGATIONEN FÖR FORSKNING För att främja 
kvalitet i såväl utbildning som i hälso- och sjukvården stödjer 
Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling. 
Det sker dels genom att i möten med företrädare för sjukvården 
och universiteten, med beslutsfattare och andra intressenter på-
verka utvecklingen av forskningens förutsättningar, dels genom 
att dela ut forsknings- och reseanslag. 

Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forsknings-
politiskt arbete och det övergripande ansvaret för Prioriterings-
kommitténs fördelning av medel från SLS fonder.  

Under 2015 har Forskningsdelegationen haft två sammanträden 
och ett telefonmöte. Den 30 juni avgick Håkan Billig som dele-
gationens ordförande. Tillförordnad ordförande från och med   
1 juli är Mats Ulfendahl, tf. till Fullmäktige 2016, då beslut om 
delegationsordförande tas. 

Delegationen har haft ett möte med representanter från de 
medicinska fakulteterna för att diskutera delegationens projekt 
om rekrytering, dimensionering och utformning av forskarut-
bildning. 

Tf. ordförande Mats Ulfendahl 
Ledamöter presenteras på sid 50.

PRIORITERINGSKOMMITTÉN Prioriteringskommittén 
bedömer inkomna ansökningar om projektanslag och stipendier 
och överlämnar sitt förslag till Läkaresällskapets nämnd för 
beslut. För att få en god representation av sakkunniga som mot-
svarar ansökningarnas olika ämnesområden har Forsknings-
delegationen uppmanat sektionerna att nominera kvinnliga och 
manliga sakkunniga med erfarenhet av bedömning av ansök-
ningar. Kommittén bestod 2015 av 25, av nämnden valda,  
ledamöter (56 procent kvinnor, 44 procent män). Prioriterings-
kommitténs arbete koncentrerades till det ordinarie samman-
trädet våren 2015. Medel ur de specialdestinerade fonderna 
fördelas efter förslag eller beslut av särskilda sakkunniga. 
 
Tf. ordförande Mats Ulfendahl 
Ledamöter presenteras på sid 50.

PROJEKTANSLAG, RESEBIDRAG OCH 
POST DOC SLS förvaltar mer än 130 stiftelser 
som ger möjlighet till stöd för medicinsk forskning 
inom alla specialiteter och bygger på donationer. 
Projektanslagen ska stimulera till ny och övergri-
pande forskning och är därför en viktig del i SLS 
arbete för att långsiktigt stärka utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdens kvalitet. Genom resebidrag 
och bidrag till postdoc-vistelser ges ett betydelse-
fullt stöd till unga forskare. Forskningsdelegationen 
samverkar även med AFA-Försäkring i bedömning 
och fördelning av projektmedel.
  
PROJEKTANSLAG Våren 2015 utdelades cirka 
20 miljoner kronor till projektanslag ur SLS stiftelse-
förvaltning samt ur de fonder som SLS övertagit 
från Socialstyrelsen. Totalt inkom 280 ansökningar 
om projektanslag (2014 inkom 273 ansökningar), 
varav 129 beviljades. Andelen beviljade ansökning-
ar var 46,1 procent vilket är över 45 procent som 
SLS nämnd beslutat ska vara den lägsta beviljnings-
graden 2015 för denna anslagsform.  
   Anslagens storlek varierade mellan ca 100 000 
och 400 000 kronor och medelprojektanslaget var  
151 000 kronor. Andelen kvinnor bland de sökande 
var 50,7 procent och andelen kvinnor bland de som 
beviljats projektanslag var 41,9 procent.

RESEBIDRAG Ansökningsperioden pågår mel-
lan 15 augusti och 31 maj. Antalet ansökningar var 
under perioden 1 januari – 31 december 2015, 438 
stycken. Av dessa beviljades 347 för utdelning till 
ett belopp av 3 445 777 kronor. Resebidrag delas ut 
för aktivt kongressdeltagande eller för en längre tids 
forskningsvistelse (minst en månad) för att lära nya 
metoder vid en utländsk institution.

POST DOC-STIPENDIER Finansierar tjänst-
ledighet för nydisputerade kliniska forskare som 
vill bedriva forskning. Fr.o.m. 2015 kan stipendiet 
endast sökas för post doc utomlands. Antalet an-
sökningar 2015 var 34 stycken varav 22 beviljades. 
Stipendiebeloppet var 18 000 kronor per månad. 
Vid ansökningstillfället våren 2015 utdelades 22 
post doc-stipendier på totalt ca 3,1 miljoner kronor. 
Av de sökande var 47,1 procent kvinnor, bland de 
beviljade 45,5 procent. 

PRISER Forskningsdelegationen delar varje år ut 
ett pris om 100 000 kronor till den unga fors-
kare som inkommit med den vetenskapligt bästa 
ansökan om projektanslag samt priset för bästa 
translationella forskning, 50 000 kr. 

Årets pristagare presenteras på sid 36–37.

UPPDRAG

FORSKARUTBILDNING Andelen av de forskarstuderande 
som är läkarstuderande eller läkare har minskat under en rad år. 
Forskningsdelegationen vill öka engagemanget för en förbättrad 
rekrytering av läkarstuderande och läkare till forskarutbildning 
och har under året fört diskussioner med olika intressenter samt 
arrangerat ett arbetsmöte tillsammans med företrädare för de 
medicinska fakulteterna. Syftet är att presentera en rapport med 
förslag om förbättrad rekrytering och utveckling av forskarut-
bildningens form med målsättning att attrahera fler läkarstude-
rande att forskarutbilda sig.

AGENDA FÖR HÄLSA OCH VÄLSTÅND I och med 
att regeringen i juni 2014 fattade beslut om att ta fram en läges-
beskrivning inför en life science-strategi, tog Forska!Sverige  
initiativet till samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och  
välstånd”.  Svenska Läkaresällskapet inbjöds att delta tillsam-
mans med 24 andra nyckelaktörer från olika delar av life 
science-systemet. Arbetet resulterade i en rapport baserad på 
resultaten från workshops och ett omfattande referensmaterial. 
   Rapporten presenterar fyra målbilder och 14 prioriterade 
åtgärdsförslag med handlingsplaner för att stärka life science-
systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd.  
 
Fyra målbilder för ökad hälsa & välstånd 
 Excellent forskning och utbildning
 En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
 En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
 Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat  

Den 6 maj 2015 arrangerades konferensen "Agenda för hälsa 
och välstånd" i Aula Medica, KI. Tre ministrar, statssekreterare, 
nya samordnaren för life science och över 400 deltagare deltog. 
Svenska Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson  
medverkade i programmet. 
  

VETENSKAP
MEDICINSK FORSKNING

FORSKNINGSPOLITIK 

ANSLAG & STÖD
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DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING  
Delegationen främjar utvecklingen inom samtliga faser av 
medicinsk utbildning från grundutbildning, via specialise-
ringstjänstgöring till fortbildning (kontinuerlig professionell 
utveckling). Delegationen ska på eget initiativ, eller på uppdrag 
av SLS fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden 
råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt 
från samhällets och patienternas behov.
 
Ordförande Torbjörn Ledin  
Ledamöter presenteras på sid 50.

SPECIALISTTJÄNSTGÖRING & ÖVERSYN AV 
LÄKARNAS SPECIALITETSINDELNING 
De nya föreskrifterna och allmänna råden om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring trädde i kraft i början av maj 2015 
efter remisshantering hösten 2014 och början av 2015. Det nya 
regelverket innehåller bland annat skärpta krav för kvalitets-
granskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecia-
lister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt 
ny struktur i målbeskrivningarna. 
   En läkare som fått sin legitimation, eller motsvarande bevis 
om behörighet, i ett annat EES-land före den 1 maj 2015 kan 
ansöka om bevis om specialistkompetens enligt både SOSFS 
2008:17 och det nya regelverket under sju år framåt.

UTBILDNING
LIVSLÅNGT LÄRANDE

UPPDRAG

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN  
Arrangerade och deltog i följande programpunkter:
 Hur tillvaratar vården utlandsutbildade läkares kompetens? 
 Livslångt lärande – livslångt examinerande?  
 Studenter i klinisk praktik: etik, juridik och pedagogik.  
 Snacka om evidens! Men hur hanterar läkare all kunskap på  
      tobaksområdet? 

ÖVRIGA MÖTEN Den årliga AT-kvällen på SLS med  
representanter från sektionerna arrangerades den 12 mars. 
Sexologen Sandra Dahlén föreläste om ”Normalt och naturligt” 
med fokus på kön och sexualitet. Kvällen avslutades med mingel 
med inbjudna sektioner och AT-läkare. 
   Den 4 november hade SLS Utbildningsdelegation och SLFs 
Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) sitt årliga infor-
mationsmöte. Vid Läkarförbundets nätverkskonferens för ST-
utbildning den 18 november 2015 deltog Torbjörn Ledin. 
 
SÄKER VÅRD Samarbetet med Svensk sjuksköterskeför-
ening och övriga vårdprofessioner fortsätter. Den 12 maj 2015 
arrangerades en workshop i Stockholm med representanter från 
SLS, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Tand-
läkarförbundet, Dietisterna och Förbundet Sveriges Arbets-
terapeuter. Syftet med projektet ”Säker vård” är att beskriva vad 
som karakteriserar en arbetsmiljö där perspektivet patientsäker-
het genomsyrar all verksamhet. Projektet ska även formulera 
den kompetens som förväntas av medarbetarna inom de olika 
vårdprofessionerna för att arbeta patientsäkert. Därmed ska det 
kunna fungera som en startpunkt och katalysator för planering 
av utbildning och fortbildning.

AKTIVITETER

 
    LÄKARES FORTBILDNING Sedan policy-

dokumentet: ”Läkaryrket –en kontinuerlig  
professionell utveckling” publicerades hösten 2014 
har en serie möten med olika intressegrupper 
genomförts under 2015.  Mötena resulterade i en 
reviderad version av policyn som publicerades i 
december 2015. I dokumentet presenterar SLS sin 
hållning i frågan om fortbildning. 
 
FORTBILDNINGSMODELL 
 
 Varje läkare listar sina fortbildningsbehov  
       och formulerar konkreta mål för sitt lärande i  
       en personlig årlig fortbildningsplan.

 Den enskilde läkarens fortbildningsplan,  
       genomförd fortbildning och uppnådda mål  
       dokumenteras i en fortbildningsportfölj,  
       utformad som ett stöd för planering,  
       genomförande och avstämning.

 SLS föreslår och utformar i samverkan med     
       sektionerna rutiner och riktlinjer för över- 
        gripande utvärdering av fortbildningsport-    
       följer och bedömning av fortbildnings- 
       processen.

 SLS skapar i samverkan med sektionerna en  
       organisation för värdering av enskilda läkares  
       fortbildningsportföljer, i enlighet med dessa  
       rutiner och riktlinjer.

 Aggregerade data om genomförd fortbildning i 
       olika sjukvårdsområden redovisas i öppna  
        jämförelser. Extern granskning av förutsätt- 
       ningar och kvalitet i fortbildning görs enligt  
       Läkarförbundets modell för SPUR- inspek-    
       tioner.

PROFESSIONELL UTVECKLING
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DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK Har 
uppdraget att bereda frågor rörande medicinsk etik och ge 
nämnden råd och upplysningar i sådana frågor. Delegationen 
tar oftast upp frågor på eget initiativ, men ibland på uppdrag 
från nämnden. Det kan handla om etikfrågor som delegationens 
ledamöter funnit i vårdens vardag eller som kollegor uppmärk-
sammat samt frågor som är aktuella i den offentliga debatten om 
medicinsk etik. 
 
ARBETSFORMER Delegationen arbetar långsiktigt genom 
att utfärda etiska riktlinjer som tagits fram i nära dialog med 
berörda sektioner och som godkänts av nämnden. Delegationen 
gör också uttalanden i medicinetiska frågor som delegationen 
själv står ansvarig för. Andra verksamhetsformer är workshops, 
symposier, etikdagar och debatter i aktuella medicinetiska 
frågor. 

OMFATTNING Delegationen har under året haft sex 
heldagssammanträden, varav ett i internatsform. Därtill har 
delegationen arrangerat tre symposier och två föreläsningar på 
Medicinska riksstämman, ett seminarium i Almedalen samt en 
etikdag tillsammans med Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. 
Delegationen har också medverkat i ett flertal andra möten och 
symposier som andra aktörer arrangerat.

INNEHÅLL Delegationen arbetar med etiska frågor inom tre 
huvudområden. Vardagsetik handlar om frågor som är allmänt 
förekommande i vårdens vardag inom breda medicinska områ-
den. Det kan gälla exempelvis integritet, rondrutiner, kommuni-
kation och språkanvändning etc.  
   Särskild etik syftar på avgränsade etiska frågor såsom döds-
hjälp, beslutsoförmögna patienter, donation etc.  
   Med strukturell etik avses frågor om etiska konsekvenser av 
hur sjukvården leds, organiseras och finansieras. En grund-
läggande tanke i verksamheten är att ha patientens bästa för 
ögonen. Vi vill främja en etisk medvetenhet i läkarkåren som 
främst syftar till att forma en hälso- och sjukvård där patientens 
intressen tas tillvara på bästa möjliga sätt.
 
Ordförande Ingemar Engström  
Ledamöter presenteras på sid 50. 

 
UTTALANDE OM OSKULDS- 
KONTROLLER Delegationen har gjort ett 
uttalande om att det inte är förenligt med läkares 
yrkesetik att utföra så kallade oskuldskontroller 
eller utfärda intyg om detta. Det är heller inte för-
enligt med lagens krav på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det är dock av stor vikt att hälso- och 
sjukvården ger utsatta kvinnor ett tryggt bemö-
tande. 
 
RETZIUSMEDALJEN Etikdelegationen har, 
på uppdrag från nämnden, utrett frågan om det 
ändamålsenliga i att fortsätta utdelningen av  
Retziusmedaljen med tanke på hur den kranie-
samling som finns på Karolinska Institutet samlats 
in. Delegationens förslag var att upphöra med 
utdelningen av medaljen och ansöka om permuta-
tion av fonden.

ARTIKELSERIE I LÄKARTIDNINGEN 
Delegationen har erbjudits att ansvara för en serie 
artiklar i Läkartidningen på temat vardagsetik. 
Under året har innehåll och ansvarsfördelning för 
detta arbete tagits fram. Serien kommer att publice-
ras under hösten 2016.
 
DÖMDA LÄKARE Etikdelegationen har 
uppmärksammat att den förordning som kräver 
att landets domstolar anmäler läkare och annan 
vårdpersonal som dömts för vissa brott till IVO för 
prövning av lämpligheten av bibehållen legitima-
tion inte fungerar särskilt väl. Delegationen har 
tagit initiativ till offentliga debatter om denna fråga 
och avser också att tillskriva Domstolsverket och 
Justitiedepartementet med krav på förbättrade 
rutiner på området.
 
REMISSARBETE Under året har etikdelega-
tionen besvarat en lång rad remisser från statliga 
utredningar och myndigheter. Detta är en tids- 
ödande process, men viktig då det ger tydliga 
möjligheter att påverka lagstiftningsarbete på olika 
områden.

 REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER  
 Statens medicinsk-etiska råd  
 SBU:s vetenskapliga råd  
 Läkemedelsverkets vetenskapliga råd  
 Utredningen om beslutsoförmögna  
       personers ställning i hälso- och sjukvård,     
       socialtjänst och forskning 
 Utredningen om donations- och  
       transplantationsfrågor  
 Utredningen om utökade möjligheter till  
       behandling av ofrivillig barnlöshet  
 Rätt till vård-initiativet

ETIKLÄRARKURS En av de viktigaste aktiviteterna under 
året var den lärarkurs i medicinsk etik som arrangerades under 
hösten för 25 deltagare. Målgruppen var läkare som är, eller kan 
tänkas bli, engagerade i etikutbildning av läkarstudenter, AT- 
och ST-läkare. Ambitionen var att forma en ny generation av 
lärare i medicinsk etik på landets läkarutbildningar och att detta 
kunde vara en startpunkt för ett kommande nätverk.
 
UTBILDNING I MEDICINSK ETIK I den nya ST-utbild-
ningen krävs en organiserad kurs i medicinsk etik. Delegationen 
har initierat ett arbete med att ta fram förslag på innehåll och 
utformning av en sådan kurs.
 
ÅLDERSBEDÖMNING AV ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGBARN Etikdelegationen har samlat alla special-
itetsföreningar och sektioner som är berörda av frågan om  
åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. I ett brev 
till Socialstyrelsen har delegationen uttalat att det för närvaran-
de saknas vetenskapligt acceptabla metoder för sådan ålders-
bedömning och att det därför strider mot etiska principer att 
använda sig av sådana metoder i detta syfte. Delegationen följer 
noga Socialstyrelsens och SBU:s arbete med att utvärdera andra 
möjliga metoder. 
 
RIKTLINJER Delegationen har under året tagit fram uppdat- 
erade riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning 
som avser att täcka alla förekommande situationer i vården. Vår 
önskan är också att flera yrkesgrupper ska ställa sig bakom dessa 
riktlinjer. En färdig remissversion föreligger nu där andra  
organisationer inbjuds att komma med synpunkter på förslaget.

ETIK
VIKTIGA VÄRDEN I VÅRDEN

UPPDRAG

ETIK I FOKUS

AKTUELLA FRÅGOR
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MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN  
Följande programpunkter arrangerades: 
 Läkare som dömts för brott
 Studenter i klinisk praktik
 Behov av sjukvård
 Bättre patientcentrerad vård med ett nytt  
       rondsystem
 Medicinsk etik – då, nu och i framtiden

ETIKDAG Den 3 november arrangerade Etik- 
delegationen och Slfs Etik- och ansvarsråd den 
nionde gemensamma etikdagen under temat 
”Behovsprincipen – vems behov talar vi om, mina 
eller dina?” 

HIPPOKRATESPRISET Är Svenska Läkare-
sällskapets pris för etik i klinisk verksamhet. Priset 
delas årligen ut till en eller flera kliniskt verksamma 
läkare inom olika specialiteter som i sitt dagliga 
arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska 
frågor i sjukvården. Under året tilldelades hemato-
logen Valdemar Erling, Kungälv, priset för ”sitt ge-
digna och uppskattade arbete med både strukturell 
och vardagsnära etik”. Årets pristagare se sid 37.
 
I DEBATTEN Etikdelegationen har under året 
fortsatt att delta i den medicin-etiska debatten.  
Detta har skett genom uttalanden och riktlinjer, 
artiklar i fack- och dagspress samt genom kontak-
ter med andra organisationer och myndigheter 
via remisser, seminarier, workshops och debatter. 
Delegationen, och SLS, har härigenom möjlig-
het att påverka såväl den allmänna debatten kring 
medicinsk etik som den mer formella juridiska 
hanteringen av frågorna.

 AKTIVITETER 
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Ingemar Engström, Anders Ågård, Tiit Mathiesen och  
Kristina Rutberg Söderlind ur Etikdelegationen.
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KOMMITTÉN FÖR IT Är ett rådgivande stöd 
till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god 
vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot 
SLS sektioner och företräder SLS vid kontakter med 
myndigheter och organisationer. Kommittén har haft 
fem sammanträden (varav tre telefonmöten) under 
verksamhetsperioden, gett ut två nyhetsbrev och 
genomfört en inspirationsdag på SLS samt en hearing 
och två sessioner på Medicinska riksstämman.

AKTIVITETER IT-kommittén har medverkat 
vid konferenserna Medicintekniska chefers årsmöte, 
Digital health days; eHälsa ritar om vårdkartan  
(ICQuality) och MediCongress. 

I DEBATTEN Kommitténs ordförande medver-
kade i en artikel i tidningen Framtidens Karriär och  
Läkare. 

REMISSER Kommittén koordinerade SLS Remiss-
svar ”Nästa fas i e-hälsoarbetet” (SOU 2015:32) och 
”Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om behandling av personuppgifter och journal-
föring i hälso- och sjukvården” (Dnr 4.1-39055/2013).  
 
MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN  
Följande programpunkter arrangerades:  
 Hearing om ”eLäkekonst kräver struktur,  
       samverkan och styrning – hur?”  
  ”App, lapp sa att du slapp”  
 ” Vi lagrar massor av digital information – men  
       hur kan vi återanvända den för att skapa värde för     
       patienterna och läkarna?” 
Programmen var välbesökta och professionen upp-
visade många exempel på hur digital teknik kan an-
vändas för patientens bästa. En efterlängtad vision för 
eHälsa med handlingsplan utlovades efter årsskiftet av 
en regeringsrepresentant.  
 
Ordförande Göran Petersson 
Ledamöter presenteras  
på sid 50. 

KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK KVALITET
Verksamheten har under året varit koncentrerad till frågor med 
anknytning till de nationella kvalitetsregistren. Kommittén har 
haft sex sammanträden, varav två per telefon. 

NATIONELLA KVALITETSREGISTER En fördjupad 
undersökning av samarbetet mellan SLS sektioner och de natio-
nella kvalitetsregistren har genomförts. Resultatet visar att flera 
av sektionerna har formella möjligheter att påverka registrens 
styrning och arbete än tidigare, men att det fortfarande finns 
flera som inte har sådant inflytande. Många av de nationella 
kvalitetsregistren rapporterar regelbundet vid sektionernas 
årliga möten. I flera fall saknas dock detta viktiga samband.  

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Vid en välbesökt work-
shop på Riksstämman diskuterades problemen med dubbel- 
registrering och annat orsakat av bristande automatik i data-
fångst från patientjournaler till nationella kvalitetsregister.

AKTIVITETER Kommittén deltog under sommaren 2015 i 
det beredande arbetet inför SLS yttrande om ansökningar om att 
få bilda nya nationella register. Detta arbete gjordes med inrikt-
ningen från staten och SKL, som finansierar kvalitetsregistren, 
att antalet nya register starkt skulle begränsas till förmån för 
konsolidering av de befintliga.  
   Kommittén har tagit initiativ till att alla registerhållare bjuds in 
till ett heldagsmöte på SLS  i mars 2016 för att diskutera vad som 
behövs för att tillförsäkra att de kvalitetsregister som fokuserar 
på läkarinsatser, omkring 100 st, fortsatt ska kunna ledas av 
företrädare för professionen.  
   Kvalitetsregistrens finansiering efter 2016, det sista året i den 
extra satsningen, är oklar, vilket skapat oro bland register-
företrädare. Under mötet ska denna fråga diskuteras mellan 
registeransvariga och inbjudna företrädare för departement och 
landsting (SKL). Kommittén förutser att den fortsatt kommer 
att vara en drivande länk i ett ökat samarbete mellan Svenska 
Läkaresällskapet och de nationella kvalitetsregistren.  
 
 
 Ordförande Ulf Haglund 
Ledamöter presenteras på sid 50. 

KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD Driver och arbetar 
övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. 
Tillsammans med SLS sektioner och delegationer arbetar kom-
mittén med olika aktiviteter för att höja medvetenheten och 
kunskapen om patientsäkerhetsfrågor. Kommittén utgör även 
en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, 
myndigheter och andra aktörer
 
MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 
Följande programpunkter arrangerades: 
 Chefläkarutbildning med syfte att tydliggöra och utveckla     
       chefläkarrollen för att förbättra patientsäkerheten i svensk  
       sjukvård. 
 Patientsäkerheten i Sverige. Vad har hänt de senaste 10 åren,  
       och vad återstår? Workshop arrangerad av Kommittén för  
       säker vård.
 Läkare som dömts för brott – när bör legitimationen  
       återkallas?  
 
AKTIVITETER Kommittén arrangerade i februari 2015 
ett tisdagsmöte med titeln ”Patienten och tystnaden”.  I april 
ägde årets Patientsäkerhetsdag rum med titeln ”Systemsyn och 
individuellt ansvar – går de att förena? I september återkom den 
årliga Chefläkardagen.  
 
I DEBATTEN Under våren 2015 publicerade Läkartidningen 
en artikelserie om patientsäkerhet, där flera av kommitténs 
ledamöter medverkade som författare. 

REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER  
Kommitténs ordförande deltar i nätverket Samverkan för  
Säker Vård, vars deltagare representerar SKL, Vårdföreta-
garna, LÖF, Kommunal, SLF, SLS, Vårdförbundet och SSF. Två 
av kommitténs medlemmar har deltagit i diskussioner med 
Socialstyrelsen om hur den nya Lex Maria-föreskriften kan ut-
formas. Diskussionerna bidrog till att den planerade föreskrif-
ten drogs tillbaka och att en ny ska utformas.  
Diskussioner förs även med IVO om hur Lex Maria-  
hanteringen kan förbättras.

Ordförande Hans Rutberg 
Ledamöter presenteras på sid 50. 

KVALITET
SÄKER VÅRD, IT & MEDICINSK KVALITET

SÄKER VÅRD IT OCH E-HÄLSA MEDICINSK KVALITET
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KOMMITTÉN FÖR LÄKEMEDELSFRÅGOR
Syftet med Kommittén för läkemedelsfrågor är att utifrån 
behoven inom sjukvård, forskning och utbildning stödja SLS 
nämnd i övergripande läkemedelsfrågor och utgöra en aktiv och 
drivande länk i dessa frågor till Läkaresällskapets sektioner och 
andra aktörer inom området. Kommittén har fått en nystart i 
början av 2015, nya medlemmar med stort läkemedelsengage-
mang som på ett bra sätt spänner både över flera landsändar och 
viktiga medicinska ämnesområden.  

REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER Arbetet i  
referensgrupperna RAV (antiviral terapi), RAF (antibiotika-
frågor) RAM (antimykotika) har fortgått under året och grup-
pernas hemsidor finns nu sorterade under sls.se och publicerar 
också där sina verksamhetsberättelser. Inom NEPI har ett 
projekt startats kring samverkan mellan professioner (läkare, 
sjuksköterskor och farmaceuter) kring läkemedelsordinationen, 
som syftar till att skapa en gemensam bas för fortsatta diskus-
sioner om nya arbetsformer och tjänster. Projektet beräknas 
avslutas i början av 2017.  

Ordförande Ylva Böttiger  
Ledamöter presenteras på sid 51. 
 

KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK SPRÅKVÅRD
Kommittén vill genom språkrådgivning och annat språkvårdande 
arbete bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt fackspråk. 
Dessutom verkar kommittén för att det språk som används till 
patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem. 
Kommittén fullgör sin uppgift genom att besvara språkfrågor 
som ställs till Läkaresällskapets språkfrågesida på sls.se samt 
handlägga frågor och språkvårdsärenden vid kommitténs sam-
manträden. Utvalda frågor med svar publiceras i en särskild 
databas som är sökbar på Läkaresällskapets webbplats. 
 
MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Kommittén arrangerade 
symposiet ”Etisk språkutveckling i hälso- och sjukvården” i 
samarbete med Etikdelegationen.
 
SPRÅKPRISET Kommittén har deltagit i utseendet av Bengt 
I Lindskogs språkpris som belönar medicinsk språkvård och  
delas ut vartannat år. Priset gick till professor Magne Nylenna, 
Oslo (30 000 kr) "för hans stora språkliga insatser för norskt och 
nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör 
för facklig tidskrift och som författare av medicinska lexikon".

Ordförande Magnus Fogelberg 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

KVALITET
LÄKEMEDEL & SPRÅKVÅRD

LÄKEMEDELSFRÅGOR

MEDICINSK SPRÅKVÅRD
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REMISSER Mycket av årets arbete i kommittén har kret-
sat kring flera viktiga remisser på läkemedelsområdet. SLS 
tillstyrkte att antroposofiska läkemedel bör kunna integreras i 
befintlig lagstiftning för registrering av läkemedel och liknande 
hos Läkemedelsverket (hellre än att även fortsättningsvis 
förskrivas utifrån en särskild regeringsdispens). Frågan om 
generisk förskrivning har kommit på remiss två gånger under 
året, först i form av ett utredningsförslag från Läkemedelsverket 
under våren och därefter i form av LMVs färdiga rapport från 
Socialdepartementet. SLS har vid båda tillfällena med emfas 
understrukit att vi vill se en möjlighet till generisk förskriv-
ning, trots att man från Läkemedelsverkets sida förordar fortsatt 
förskrivning utifrån produktnamn.  
   Debatten har även förts i pressen (se nedan), i Läkemedels-
verkets vetenskapliga råd och vid en workshop i slutet av året. 
En ny receptföreskrift; att skriva OBS på receptet vid all för-
skrivning off-label har också gett upphov till skrivelser och  
debatt under året, med följden att Läkemedelsverket nu före-
slagit en återgång till regeln att notera endast vid överskriden 
maxdos. 

I DEBATTEN Kommittén för läkemedelsfrågor har skrivit 
flera debattinlägg i Läkartidningen, samt på SvD debatt om 
vikten av att införa generisk förskrivning, samt svårigheter och 
nackdelar med att markera off-label-förskrivning på receptet. 
Tillsammans med Läkarförbundet har en protest till Social- 
departementet skrivits. Detta med anledning av att man ansåg 
att respektive remissvar inte återgivits korrekt i Läkemedelsver-
kets rapport om förbättrad säkerhet vid generisk förskrivning.

 

I DEBATTEN
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FLYKTINGSITUATIONEN Under det gångna året upp-
levde världen en flyktingsituation som inte setts sedan andra 
världskriget. Många frågor uppstod, både kring situationen och 
hur man som kollega och medmänniska kan hjälpa till.  
Kommittén engagerade sig i de högaktuella frågorna och arran-
gerade tillsammans med Barnläkarföreningens delförening för 
global barn- och ungdomshälsa seminariet ”Flyktingsituationen 
i världen och Sverige” den 13 oktober i Stockholm och den 26 
november i Malmö. Seminarierna var fullsatta och syftade till att 
öka kunskapen kring flyktingsituationen i världen och Sverige. 
Hur går asylprocessen till? Vilka regler gäller i vården och vad 
kan vi konkret göra som kollegor och medmänniskor?  
Medverkade gjorde representanter från UNHCR, Kustbevak-
ningen, Migrationsverket, Landstinget, Läkare i Världen, Barn-
läkarföreningen och Kommittén för global hälsa. 

FADDERTRÄFF FÖR NYANLÄNDA KOLLEGOR
Det finns ett stort behov hos nyanlända läkare att knyta nya 
kontakter och behålla sin yrkesanknytning i väntan på en svensk 
legitimation. För att möta behovet bjöd SLS och SLF gemensamt 
in till en julfika för nyanlända kollegor och redan etablerade. Ett 
uppskattat initiativ som lockade runt 60 deltagare. 

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Kommittén var med-
arrangör vid två symposier på temat global hälsa. Tillsammans 
med SLS Kandidat- och underläkarförening arrangerades  
"Global hälsa: Framtiden i våra händer – vad skall vi göra med 
den?" De nya hållbarhetsmålen för år 2030 diskuterades, och 
vad Sverige kan och bör bidra med. I samarbete med SLS  
Kommitté för prevention arrangerades "Varför FCTC, NCD och 
post2015- SDG är lika viktiga att känna till som HbA1C".  
Symposiet belyste utvecklingen av globala överenskommelser 
för en mer hållbar hälsa och deras konsekvenser på nationell 
nivå. Vad innebär detta för vårt hälsofrämjande arbete inom de 
största levnadsvaneområdena? 
 

KOMMITTÉN FÖR GLOBAL HÄLSA Bildades under 
2015 och syftar till att tvärvetenskapligt stimulera global hälsa i 
samhället, skola, högre utbildning, arbetsliv och forskning, för 
en rättvis och jämlik hälsa världen över.

ARBETAR FÖR ATT
 Stimulera intresse för, och kunskap om global hälsa i  
       Sverige
 Främja samarbete kring global hälsa i Sverige
 Verka för ökat politiskt fokus på global hälsa
 Bidra till att sprida information och skapa debatt kring 
       aktuella frågor inom global hälsa 
 Stötta och arrangera aktiviteter kring global hälsa 
 
REPRESENTATION I EXPERTGRUPP
Kommittén representerade SLS i regeringens  
arbete kring Sveriges nya policy för WHO. 
 

Ordförande Tobias Alfvén 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

KVALITET
GLOBAL HÄLSA 

UPPDRAG

AKTIVITETER
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LEVNADSVANEARBETE En inventering hur 
kvalitetsregistren inom kirurgisk verksamhet tar upp 
levnadsvanor har under året genomförts av Levnads-
vaneprojektet, och redovisades på Medicinska riks-
stämman. En del register innehåller inte uppgifter om 
levnadsvanor trots att sådana data är mycket adekvata 
för en beskrivning av kvaliteten. När data om exemp-
elvis rökning finns är frågeformuleringar och svars-
alternativ oftast inte enhetliga mellan registren, inte 
ens mellan register inom samma specialitet. Åtgärder, 
som exempelvis kvalificerat rådgivande samtal vid 
rökning, är mycket sällan med i registren. Stöd åt 
registren i denna fråga kommer att fortsätta att vara 
en viktig fråga. 

SAMARBETEN Kommittén har samarbetat med 
SLS Levnadsvaneprojekt, som under året fått medel 
från Socialstyrelsen för en andra fas. Kommittén har 
fört en livlig diskussion om hur fetma ska förebyggas 
och trenden mot allt fler överviktiga ska brytas. 
Diskussionen medverkade till att temat för 2016 års 
preventionsdag blev ”Prevention, övervikt och fetma”.
   Kommittén har utgjort en länk mot andra ideella  
organisationer som SLS samarbetar med kring 
prevention. Detta har framförallt gällt IOGT-NTO, 
där ett flerårigt samarbete resulterat i tre uppmärk-
sammade rapporter ”Alkoholen och Samhället”, och 
Läkare mot Tobak och Tobacco Endgame, där flera 
seminarier genomförts. 

NATIONELL KOMPETENSGRUPP Under 
året bildade Sveriges Kommuner och Landsting en 
Nationell kompetensgrupp för levnadsvanearbete i 
hälso- och sjukvården, ett tecken på ökat intresse för 
prevention från landstingens sida. Kommittén har 
möjlighet att påverka genom att utse en ledamot i 
gruppen.

    
   

KOMMITTÉN FÖR PREVENTION SLS nämnd fattade i 
december 2014 beslut om att bilda en Kommitté för prevention. 
Efter nomineringar på deltagare från sektionerna höll kommit-
tén sitt första möte i juni. Syftet är att verka för att arbetet med 
levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska 
sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården 
och i samhället.

AKTIVITETER 
 Levnadsvanedagen  anordnades för fjärde året i följd den  
       3 februari under rubriken ”Levnadsvanor tjugofyra/sju”.  
       Stress, sömn och hälsa stod i centrum under den välbesökta     
       dagen, där även webbsändningen har haft många besökare.

 Under Medicinska riksstämman ansvarade kommittén för 
       flera välbesökta symposier, kring hur vi identifierar patient-    
       erna som behöver stöd för att förändra ohälsosamma     
       levnadsvanor, hur vi arbetar metodiskt med prevention    
       för att minska den ojämlika hälsan samt hur vi kan lära av     
       att jämföra hur primärvården i USA och Sverige arbetar  
       med prevention.

GRUNDUTBILDNING Kommittén har identifierat grund-
utbildningen som ett nyckelområde för att preventionsarbetet 
ska utvecklas. Kommittén har sammanställt examensmål sex 
i UKÄs kvalitetsgranskning på studieorterna och planerar för 
utbildningstillfällen riktade till VFU-handledarna. 

ST-UTBILDNING I den nya ST-målbeskrivningen har det 
skett ett genombrott för preventionen genom att nu minst en 
kurs i sjukdomsförebyggande arbete är obligatorisk i de flesta 
specialiteter. Det har på senare år endast funnits en kurs, som 
har vänt sig till allmänmedicinare. Kommittén har haft kontakt 
med landsting/regioner och specialistföreningar för att upp-
muntra och stödja nya kursgivare. 

Ordförande Lars Jerdén 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

KVALITET
PREVENTION & FOLKHÄLSA

UPPDRAG FÖREBYGGA OHÄLSA
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MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Riksstämman ägde rum 
den 3–4 december på Stockholm Waterfront. Temat var  
”Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter”. 
Mötet samlade läkare, forskare, beslutsfattare, verksamhets-
chefer, myndigheter, organisationer och näringsliv verksamma 
inom hälso- och sjukvården samt övrig sjukvårdspersonal. 
 
INVIGNING Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson 
hälsade välkommen till mötet efter att Martin Östergren och 
Mirjam Charas spelat Oblivion av Astor Piazolla.  
   Årets invigningstalare var Mary Durham, chef för Center 
for Health Research, Kaiser Permanente och vice president för 
forskning vid Kaiser Foundation Hospitals i USA. Hon talade 
om ”Tomorrow’s Health and Healthcare – Challenges and  
Opportunities” med fokus på framtida digitaliserad vård.  
   Catarina Almqvist Malmros modererade den efterföljande 
diskussionen med Mary Durham.  
   - Framtiden ligger inom integrerad klinisk vård och  
’personalised medicine', sade Mary Durham.

VETENSKAPLIGT PROGRAM SLS sektio-
ner, delegationer och kommittéer tillsammans med 
SLS partners arrangerade årets program som var 
centrerat kring strimmor enligt SLS kärnvärden:
Etik & prioriteringar; Forskning & innovation; 
Kunskapsutbyte & uppdateringar; Patientsäker-
het & kvalitet; Prevention & folkhälsa samt IT & 
ehälsa. Programpunkterna innehöll bland annat 
diskussioner om akutsjukvård på vårdcentral eller 
primärvård på akuten; nya nationella riktlinjer om 
förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom; 
psykiatri i tiden; en värdefull vård, etiska frågor 
samt global hälsa. Sammanlagt arrangerades om-
kring 85 programpunkter med cirka 200 föreläsare.  
 
KURSER & CERTIFIERING SLS arrangerade 
tre kurser för ST-läkare; ”Systematiskt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete”, ”Sjukdomsförebyggande 
arbete” samt ”Ledarskap”. SIMSAM arrangerade en 
registerbaserad kurs. Årets Riksstämma var även i 
år LIPUS-granskad och certifierad för att ytterligare 
understryka innehållets kvalitet. 

SCENPROGRAM På scenen i utställningen  
arrangerades prisutdelningar samt flera debatter 
och föreläsningar. Författarna och läkarkollegorna 
Åsa Nilsonne, Pia Dellson och PC Jersild berättade 
om sina böcker och vad som inspirerar dem att 
skriva. Hälsotorgets organisationer var också  
arrangörer av flera program och workshops i den 
nya mötesplatsen "Arenan".

PARTNERS LIF, Vinnova, Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten samt Dagens Medicin som 
deltog som mediapartner.
 
BESÖKARANTAL SLS medlemmar hade kost-
nadsfritt inträde till årets Riksstämma. Totalt deltog 
runt 2 300 personer.

Catarina Almqvist Malmros
Ordförande Delegationen för  
Medicinska riksstämman                                                              
Ledamöter presenteras på sid 50. 

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN
LÄKARNAS MÖTESPLATS

MORGONDAGENS VÅRD & HÄLSA
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DEBATT Emma Spak, Kerstin Nilsson, Mary Durham och Anna 
Nilsson Vindefjärd  i samtal om allmänhetens (bristande)  
förtroende för den medicinska vetenskapen.

UTBILDNING & FORTBILDNING 
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LEVNADSVANEPROJEKTET DEL 2 Under 2011-2014 
har SLS drivit ett Levnadsvaneprojekt på uppdrag av Social-
styrelsen med det övergripande syftet att stödja införandet av 
de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i 
vården. Projektet var framgångsrikt och lade en god grund för 
prevention inom flera engagerade sektioner inom Sällskapet.   
   Projektets långsiktiga mål är att preventionsarbete och stöd för 
hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av 
läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant.    
   Inom ramen för satsningen på förebyggande och tidig behand-
ling av kroniska sjukdomar utlyste Socialstyrelsen i början av 
2015 ytterligare medel till professionsorganisationer, patient-
föreningar och andra organisationer för att fortsätta implemen-
teringsarbetet. SLS erhöll statsanslag för 2015 för en fortsatt 
implementering av de nationella riktlinjerna och vidare för att ta 
fram en modell för interprofessionellt och patientinkluderande 
levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård.  
   Levnadsvaneprojektet del 2 avslutades den 31 december 2015 
men det kommer sannolikt att bli ett fortsättningsprojekt under 
2016 och eventuellt även 2017.
 
DELPROJEKT
Levnadsvaneprojektet del 2 består av följande delprojekt:
 Stark för kirurgi, stark för livet
 Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa
 Hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar
 Professionsgemensam webb-struktur och terminologi för  
       informationsspridning
 Hälsotorget samt Levnadsvanerelaterade workshops i  
       Almedalen och på Medicinska riksstämman
 Bättre vård vid kroniska sjukdomar – en modell för  
       interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvane- 
       samarbete inom reumatisk vård

Projektledare Anna Kiessling 
Arbetsgruppen presenteras 
på sid 51. 

STARK FÖR KIRURGI, STARK FÖR LIVET  
En enkätundersökning till totalt 187 kliniker/verksamhetschefer 
inom ortopedi, gynekologi/obstetrik och kirurgi om strategier 
för hälsosamma levnadsvanor i samband med kirurgi har  
genomförts. Svarsfrekvensen blev 59 procent.  
   Majoriteten svarar att de arbetar med ”En rökfri operation” 
men uppföljningen av huruvida de opererade patienterna fort-
sätter att vara rökfria efter operation är sparsam. Strukturerade 
program för stöd vid andra ohälsosamma levnadsvanor är mer 
sporadiskt förekommande.  
   En genomgång av registreringen av levnadsvanor i de kirur-
giskt inriktade kvalitetsregistren visar på en stor potential till 
förbättring. Vidare har en evidenssamling om betydelsen av 
levnadsvanor i samband med kirurgi tagits fram i samarbete 
med WHO.

 
HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR HOS 
BARN OCH UNGDOMAR FYSS för barn och 
ungdomar är i princip färdig och inom projektet på-
går ett arbete för att ta fram en kommunikationsplan 
för hur den ska förankras och bli ett användbart stöd 
för ökad fysisk aktivitet bland både friska barn och 
ungdomar och bland dem med kronisk sjukdom.

HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR VID 
PSYKISK OHÄLSA En disciplinöverskridande 
arbetsgrupp har etablerats och man höll en uppskat-
tad workshop på Riksstämman. Materialet samman-
ställs nu i en manual med fakta om levnadsvanor och  
psykisk sjukdom som är tänkt att användas i primär-
vård, företagshälsovård och inom psykiatrin. 
 

LEVNADSVANEPROJEKTET 2.0
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER

UPPDRAG

STARK FÖR KIRURGI

AKTIVITETER

28 29

 
PROFESSIONSGEMENSAM WEBB-
STRUKTUR OCH TERMINOLOGI FÖR 
INFORMATIONSSPRIDNING  
Professionsorganisationerna har under hösten 2015 
inom projektets ram enats om en gemensam termino-
logi för information om levnadsvanor, och för hur 
faktaresurser, manualer och övrigt material bäst 
presenteras på respektive professionsorganisations 
hemsidor. Struktur och layout bygger på de principer 
som tagits fram inom ramen för Levnadsvaneprojektet.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN OCH  
HÄLSOTORGET Intresset för prevention och 
hälsofrämjande insatser var stort bland Riksstämmans 
deltagare och det fanns ett brett utbud av matnyttiga,  
spännande och lärorika preventionsaktiviteter att 
inspireras av. Flera vetenskapliga symposier hade 
fokus på preventionsfrågor. På Scenen fick vi höra 
om den nya Folkhälsorapporten från Stockholms läns 
landsting, varför hälsofrämjande interventioner kan 
öka ojämlikheten i hälsa och vad man kan göra åt det.   
   Arenan varvade interaktiva föreläsningar med  
preventiva workshops och årets Hälsotorg var välbe-
sökt och uppskattat.

BÄTTRE VÅRD VID KRONISKA  
SJUKDOMAR En modell för interprofessionellt 
och patientinkluderande levnadsvanesamarbete 
inom reumatisk vård. Projektgruppen har under 
hösten 2015 genomfört en omvärldsspaning inklusive 
litteraturstudier, en webb-enkät till landets reuma-
kliniker och en workshop på temat ”levnadsvanor 
inom reumatologi”. Utifrån dessa resultat tillsammans 
med egna kunskaper och erfarenheter har arbetsgrup-
pen formulerat ett förslag till modell för optimerat 
levnadsvanearbete inom reumatologi.

HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR
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MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Jill Taube om folkhälsa
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EN VÄRDEFULL VÅRD (EVV) Hälso- och sjukvårdens  
styrning och organisation, läkarens personliga ansvar, profes-
sionens roll och patienternas behov har under 2015 fortsatt 
varit angelägna frågor. Arbetsgruppen En Värdefull Vård som 
tillsattes våren 2014 av Svenska Läkaresällskapets nämnd har 
i enighet med det givna uppdraget under verksamhetsåret  
skrivit rapporten "En Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård 
men människan i centrum". Rapporten manifesterar profes-
sionens villighet att ta ansvar för utvecklingen av hälso- och 
sjukvården och remitterades till Läkaresällskapets sektioner, 
landsting och regioner, departement, myndigheter, universi-
tet, sjukhus, andra professionsföreningar, arbetsmarknadens 
parter, forskningsorganisationer med flera. Ett 70-tal remiss-
svar mottogs och analyserades av arbetsgruppen samt bered-
des av en särskild remissgranskargrupp. Svaren var övervä-
gande positiva och presenterades för Sällskapets nämnd.

8 FÖRSLAG FÖR EN MER VÄRDEFULL VÅRD  
 
 Alla invånare erbjuds en fast läkarkontakt med allmän- 
       medicinsk specialistkompetens
 Hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning och forskning  
       organiseras och drivs i universitetssjukvårdsområden
 Hälso- och sjukvården finansieras genom ramanslag
 Kvalitetsutveckling sker genom professionell granskning  
       och klinisk revision
 Styrsignalerna i hälso- och sjukvården reduceras och  
       harmonieras
 Det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks
 Obligatorisk fortbildning för alla specialistläkare införs
 Övergripande reformer av hälso- och sjukvården kan  
       utvärderas systematiskt

Rapporten, en sammanfattning av den och remissvaren 
finns på www.sls.se.

Ordförande Karl Sallin 
Arbets- och referensgrupp 
presenteras på sid 51.

DET MÄNSKLIGA MÖTET Rapporten beskriver hälso- 
och sjukvården som beroende av lika delar humanism och 
vetenskap. Vad som ytterst är värdefullt avgörs i mötet med 
patienten. Humanismen och vetenskapen, och därmed förut-
sättningarna, samt i förlängningen förtroendet, för hälso- och 
sjukvården, liksom läkarens möjlighet att verka, är idag hotade 
av välmenade detaljreglering och ekonomism som inte lämnar 
utrymme för den medicinska logiken. Rapporten identifierar ett 
starkt professionellt inflytande som medel för att vända denna 
utveckling.  
 
FORTBILDNING & KLINISK REVISION För att slå 
vakt om kunskap som motsvarar nyvunnen vetenskap i läkar-
kåren föreslås obligatorisk fortbildning för specialistläkare.  
För att stärka ett medicinetiskt förhållningssätt föreslås en natio-
nell forskarskola i medicinsk etik. Professionsdriven kvalitetsut-
veckling och uppföljning föreslås genom professionell gransk-
ning och klinisk revision. Tillsammans med hög kunskapsnivå 
och ett medicinetiskt förhållningssätt medför ett professions-
drivet kvalitetsutvecklingssystem att behovet av detaljreglering 
samt extern granskning och styrning minskar.    
 
FAST LÄKARKONTAKT Kontinuitet underskattas och 
samverkan misslyckas inte sällan i vården. En fungerande 
primärvård där varje medborgare erbjuds fast läkarkontakt med 
specialistkompetens i allmänmedicin fastslås i rapporten vara 
den enskilt viktigaste faktorn för att komma till rätta med detta.   
    
UNIVERSITETSSJUKVÅRDSOMRÅDEN För att 
lägga grunden för utveckling av hälso- och sjukvården föreslås 
en förändrad organisation där universitetssjukvårdsområden 
(USO) övertar ansvaret för all offentlig hälso- och sjukvård samt 
forskning och utbildning och som styrs av politik och profes-
sion. I kombination med ett ramanslagssystem skulle USO 
kunna utgöra kompletta hälso- och sjukvårdsenheter som kan 
tillgodose all offentlig hälso- och sjukvård undantaget högspe-
cialiserad vård som kräver ytterligare centralisering.   
 
JÄMLIK VÅRD & HÄLSA Ökade socioekonomiska klyftor, 
demografisk utveckling och en ökande invandring medför väx-
ande utmaningar. En jämlik vård och hälsa förutsätter nu som 
i framtiden en hälso- och sjukvårdsorganisation som förmår 
arbeta aktivt med prevention och prioriteringar i Sverige och i 
världen. Professionen måste delta aktivt i skapandet av denna 
organisation.

DEBATT & PÅVERKAN Genom arrangemang 
i Almedalen, på Riksstämman, artiklar i Läkartid-
ningen och via EVVs facebooksida har arbetsgruppen 
initierat och drivit debatt.

ALMEDALEN Värdefull vård och värdebaserad 
vård, är det samma sak? Frågan diskuterades i ett 
välbesökt seminarium i Almedalen med bland andra  
Pär Anders Flordal, tidigare chefläkare, Södersjuk-
huset, Jonas Wohlin, VD, Ivbar och Barbro Fridén, 
sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
 
MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Kontinuitet,
primärvård, prevention och managementtrender är 
fyra av de ämnen som diskuterades  i de inslag som 
arbetsgruppen anordnade. Karl Sallin, Rurik Löfmark, 
Jonas Sjögreen och Peter Friberg  var några av de 
medverkande. 

EN VÄRDEFULL VÅRD
MED MÄNNISKANS BEHOV I FOKUS

EVV-RAPPORTEN
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Målet är en jämlik hälso- och sjukvård 
av hög medicinsk kvalitet som svarar mot 

patienters och närståendes behov samt samhällets 
resurser och prioriteringar. Den viktigaste förut-
sättningen är det mänskliga mötet där patientens 
värderingar och behov synliggörs i samspel med 
professionell kompetens. Utifrån denna utgångs-
punkt behöver vi utveckla svensk hälso- och 
sjukvård: 
 
KARL SALLIN, ORDFÖRANDE FÖR ARBETSGRUPPEN 
EN VÄRDEFULL VÅRD 
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I DEBATTEN

UPPDRAG

ALMEDALEN Karl Sallin och Jonas Wohlin om värde- 
baserad vård.
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ASKLEPIOSPRISET För att uppmuntra unga 
forskare att fortsätta forska delar Kandidat- och 
underläkarföreningen varje år ut pris till Bästa  
vetenskapliga artikel (15 000 kr) och Bästa  
vetenskapliga projektarbete (10 000 kr).

2015 ÅRS PRISTAGARE Bästa vetenskapliga 
artikel tilldelades Anne Örtqvist, Institutionen för 
medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska 
Institutet för artikeln: ”Antibiotics in fetal and early 
life and subsequent childhood asthma: nationwide 
population based study with sibling analysis”. 

Bästa projektarbete tilldelades Michael Persson, 
med. kand. Thoraxkliniken, Institutionen för Mole-
kylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet för 
projektet: ”Short-term Complications after Coronary 
Artery Bypass Grafting using Bilateral Internal  
Thoracic Arteries Compared to Single Internal  
Thoracic Artery Grafting". 
 

Pristagarna presenteras på sid 37.

GLOBAL HÄLSA I FOKUS Årets stora kraftansam-
ling ägde rum under november månad då en kampanj-
månad för global hälsa genomfördes. Under fyra veckor 
anordnades aktiviteter på flera orter om global hälsa belyst 
genom olika aspekter, såsom etik, forskningsmöjligheter, 
utbildning och utbyten samt arbetserfarenheter.  
Kampanjen drog mycket folk och var ett startskott för ett 
engagemang som fortsätter under 2016.

SLS AKTUELLT Kandidatuppslaget i medlemstidning-
en SLS Aktuellt präglades även det av ämnet global hälsa. 
I en intervjuserie med läkar-studenter från olika delar fick 
vi möta Asad från Sierra Leone, Alexander från USA och 
svenskarna Sour och Shkumbin i Polen.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN På Riksstämman 
deltog föreningen i ett antal aktiviteter som medverkande 
eller delarrangörer, såsom ett seminarium om global hälsa 
samt en etikdebatt om studenters medverkan i klinisk 
praktik.
 
LOKALA AKTIVITETER Flera aktiviteter har  
genomförts på respektive lokalort såsom EKG-workshops, 
suturkvällar, seminarier, journal clubs och filmvisningar. 

KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENINGEN
FÖR UNGA KOLLEGOR FRAM TILL LEGITIMATION

UPPDRAG ASKLEPIOSPRISET GLOBAL HÄLSA I FOKUS
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ANNE ÖRTQVIST 
ASKLEPIOSPRISTAGARE  2015

Det är otroligt roligt att min studie  
uppmärksammas, som visar att man  
med data från populationsbaserade  

register och familjedesign kan driva forskningen framåt. 

MICHAEL PERSSON 
ASKLEPIOSPRISTAGARE  2015

Min förhoppning är att min fortsatta forskning  
kan visa att det här är en säker och underanvänd  
operationsmetod som bör föras fram som första- 

handsval vid kranskärlskirurgi, något som då skulle kunna ge  
ett mycket stort antal patienter ytterligare år att leva.
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KANDIDAT- OCH UNDERLÄKAR- 
FÖRENINGEN Är  Svenska Läkaresällskapets 
yngre-läkarförening och vänder sig till läkarstude-
rande vid svensk medicinsk fakultet och AT-läkare. 
Syftet med föreningen är att skapa och erbjuda ett 
forum för medlemmar med aktiviteter som främjar 
utbildning, vetenskap och etik. Det sker genom 
aktiviteter på respektive lokalort, som till exempel 
seminarier, journal clubs och tisdagssamman- 
komster. Kandidat- och underläkarföreningen finns 
i Stockholm, Umeå, Linköping, Malmö/Lund och 
Örebro.

REPRESENTATION Kandidat- och under-
läkarföreningen finns representerad i SLS delega-
tioner, nämnd, Kommittén för Global Hälsa samt i 
referensgruppen för projektet  "En värdefull vård". 
Det erbjuder en unik möjlighet för läkarstudenter 
och yngre läkare att vara med och påverka. 

Ordförande Mia Engström  
Ledamöter presenteras på  
sid 50. 
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4/2 Levnadsvanedagen: "Levnadsvanor tjugofyra/sju" 
 
12/3 Årets informationskväll för AT-läkare  
 
24/4 Patientsäkerhetsdag: System och individsyn – går det att förena? 
 
6/5 Fullmäktigemöte 
 
30/6–1/7 SLS i Almedalen 
  
•  Läkares fortsatta kompetensutveckling – ett ansvar för 
    professionen. 

•  Värdefull vård och värdebaserad vård, är det samma sak?

 •  Det hälsofrämjande samhället – vilket är läkarnas ansvar?

•  Vad bör styra hälso- och sjukvården – behov eller efterfrågan? 

19–21/8 Berzeliussymposium: The Neurobiology of parenting 
 
14–17/9 Etiklärarkurs 
 
13/10 Flyktingsituationen i världen & Sverige i Stockholm 
 
21–22/10 Åttonde nationella prioriteringskonferensen Norrköping 
 
3/11 SLS och SLFs gemensamma etikdag: "Behovsprincipen – vems 
behov talar vi om, dina eller mina? 

26/11 Flyktingsituationen i världen & Sverige i Malmö 
 
3–4/12 Medicinska riksstämman 
 
15/12 Fadderträff för nyanlända läkare

KOLLEGOR Svenska Läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds 
gemensamma tanke om ett "faddersystem" fick en första start i  
mitten av december.  Då träffades närmare 60 läkare, både etablerade 
och nyanlända, för en julfika i SLS hus. Idén om en fadderträff väcktes 
i samband med SLS seminarium om flyktingsituationen som hölls 
i oktober. Det finns ett stort behov hos nyanlända läkare att knyta 
nya kontakter och kunna behålla sin yrkesanknytning i väntan på en 
svensk legitimation.  
   Barnkirurgen Wael Salman kom till Sverige från Irak för drygt ett 
år sedan. Han bor i ett rum tillsammans med sin fru och deras tre 
döttrar och väntar på Migrationsverkets beslut. Initiativet till julfika 
menar han är fantastiskt, inte bara för möjligheten att få en inblick i 
systemet. 
   – Vi behöver det här, att bli välkomnade. Den moraliska biten är 
betydligt tyngre än vad man kan föreställa sig, men det här har tagit 
mig ur min nerperiod för första gången på länge. Och den känslan 
ska jag ta med mig hem till min fru.  
Hon är tandläkare och väntar precis som han på att få börja arbeta 
igen. 
   – Jag är kirurg och det är ett hantverk. För mig är det en katastrof 
att inte kunna arbeta på ett år, ett svart tomrum inombords där det 
saknas något. 

(Ur Läkartidningen 2015-12-14 Foto: Rebecka Uhlin) 
   

  
 VÅREN 2015 

 
20/1 Varför sover vi? Danielle Friberg.
3/2  Allergi mot nötter och jordnöt. Magnus Wickman, 
Marit Westman.
17/2 Konst & Läkekonst: Om medicinen i Bibeln.  
Christer Åsberg, Kerstin Hulter Åsberg, Hans Persson.
3/3 Patienten och tystnaden. Hans Rutberg, Ingemar 
Engström, Hanne Kjöller, Ulrika Sandén, Anna Sundberg.
10/3 Konst & Läkekonst: Huden i konst och medicin. 
Ann Pontén.
24/3 Om transkulturell psykiatri. Sofie Bäärnhielm.
14/4 Konst & Läkekonst: Kyrkogården – sjukvårdens 
ultimata produktkontroll. Per Wästberg, Kerstin Hulter 
Åsberg, Hans Persson, Stephan Rössner.
21/4 Om klimatförändringarnas inverkan på vår hälsa 
och miljö. Bertil Forsberg.
28/4 Om kunskap och läkekonst. Christer Petersson

HÖSTEN 2015
 
8/9 Om självskadebeteende i dagens Sverige.  
Clara Hellner Gumpert, Hanna Sahlin, Johan Bjureberg, 
Åsa Steinsaphir.
9/9 Frukostseminarium: Arbetsmiljöns betydelse för 
hjärt-kärlsjukdom. Töres Theorell, Katarina Jood,  
 Joep Perk, Lisbeth Slunga Järvholm,  Eva Vingård,  
Per-Olof Östergren, Olivia Wigzell, Irene Wennemo,  
Erna Zelmin-Ekenhem.
15/9 Konst & Läkekonst: Dr Lindell spelar Dr Glas.  
Odd Lindell, Nils O Sjöstrand, Hans Person.
29/9 Ebola och MERS-CoV. Åke Örtqvist.
6/10 Årets Nobelpristagare presenteras.   
Jan Andersson, Ann-Mari Dumanski.
20/10 Skakvåld. Ulf Högberg, Jonas Ludvigsson,  
Ingemar Thiblin, Göran Högberg.
27/10 Konst & Läkekonst: Helan går...mest upp i vikt. 
Stephan Rössner.
3/11 Nya astmariktlinjer – en väg mot bättre astma-
kontroll? Christer Janson
10/11 Konst & Läkekonst: Sömn och sömnlöshet i  
samtidskonsten. Jennie Fahlström.
17/11 Årshögtid: Prisutdelning och högtidsföreläsning 
av SLS ordförande Kerstin Nilsson.
24/11 Hälsofarlig korruption – prevention genom 
etiskt/kritiskt tänkande i all högre utbildning? 
Nina Rehnqvist, Lennart Levi, Robert Cloarec, Ing-Marie 
Wieselgren, Tomas Brytting, Tobias Krantz,  
Helene Hellmark Knutsson.
1/12 Prehospital akutsjukvård i södra Afrika.   
Willem Stassen.
2/12 Konst & Läkekonst: Hur har läkarna format världs-
historien? Stephan Rössner. 
15/12 Julbord utan luktsinne - hur gott är det?  
Mats Holmström.

AKTIVITETER
DEBATTER, MÖTEN & SEMINARIER

FORTBILDNING & DEBATT

FADDERTRÄFF FÖR NYANLÄNDA LÄKARE

TISDAGSDEBATTER OCH KONST & LÄKEKONST

29/1 Dagens medicin, Sjukvårdens forskningsdag. 
Kerstin Nilsson 
3/2 Socialdepartementet: Jämlik hälsa. Kerstin Nilsson
27/4 Socialdepartementet: Hearing om framtidens 
utmaningar – psykisk hälsa. Ingemar Engström
6/5 Agenda för Hälsa och välstånd. Kerstin Nilsson 
20/5 Cancerfondens huvudmannamöte. Filippa Nyberg 
2/6 SKL: Utvecklingsgrupp. Kerstin Nilsson 
9/6 Regeringen: Seminarium Skönhetsutredningen. 
Helene Wolff
10/6 Riksdagen: Seminarium Räcker Sveriges feminis-
tiska utrikes- och biståndspolitik till? Kerstin Nilsson 
26/8 Regeringen: Välfärdsutredningen. Filippa Nyberg
4/9 Svenska skolläkarföreningen: Jämlik elevhälsa. 
Kerstin Nilsson 
30/9 Forum för Välfärd: Om integrerad vård, prevention 
samt patientnära tekniklösningar. Kerstin Nilsson 
och Filippa Nyberg
16/10 Regeringen: Samråd inför framtagande av ny 
WHO-strategi. Tobias Alfvén 
2/11 Försäkringskassan: Om fortsatt arbete kring den 
stigande sjukfrånvaron. Filippa Nyberg
10/11 AFA Försäkring: FoU-dagen. Ingmarie Skoglund 
18/11 Socialdepartementet: Hearing: Psykisk hälsa  
– hela samhällets ansvar. Bo Runeson
19/11 SKL: Utvecklingsgrupp. Kerstin Nilsson
27/11 Regeringen: Välfärdsutredningen Forskar- 
seminarium. Filippa Nyberg och Torbjörn Ledin 
1/12 Socialdepartementet: Nationell samling om kom-
petensförsörjning i hälso- och sjukvården.  
Kerstin Nilsson

Representanter i expertgrupper  
presenteras på sid 52.

EXTERNA MÖTEN OCH SEMINARIER
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FADDERTRÄFF  Tobias Alfvén och Wael Salman i trevligt samspråk.
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ALMEDALEN Kjell Asplund, Anna Starbrink och Anders Åkesson



36 37

30 MILJONER KRONOR TILL  
MEDICINSK FORSKNING 
Forskning är en viktig del i att skapa bättre 
förutsättningar för morgondagens 
befolkning. SLS bevakar forskningsfrågor 
och stödjer medicinsk forskning, 
bland annat genom att årligen dela ut  
omkring 30 miljoner kronor i forsknings-
anslag, post doc-stipendier och resebidrag.
Svenska Läkaresällskapets priser för 2015 
delades ut på Årshögtiden den 17 november. 

JUBILEUMSPRISET 150 000 kr 
Professor Ulf Eriksson, Institutionen för  
medicinsk biokemi och biofysik, KI. 
Motivering: Ulf Eriksson har identifierat flera 
proteiner med betydelse för fosterutveckling och 
sjukdom. Hans forskning visar att tillväxtfaktorn 
VEGFB kontrollerar upptag av fettsyror genom 
blodkärlsväggen, vilket kan bidra till fetma, 
insulinresistens och diabetes typ 2. Kunskapen 
kan leda till ny behandling riktad mot VEGFB. 
Jubileumspriset som instiftades 1858 tilldelas för-
fattare till framstående arbeten som  publicerats 
de fem senaste åren. 
Erikssons uppmärksammade 
resultat är publicerade i de bästa 
internationella tidskrifterna.

ALVARENGAS PRIS  45 000 kr
Priset går till artikeln: Leucine does not affect 
m TORC1 assembly but is required for maximal 
S6K1 activity in human skeletal muscle following 
resistance exercise.
Valspråk: Exercise is King. Nutrition is Queen. 
Put them together and you have a kingdom.
Författare: William Apró (1,2), Marcus Moberg 
(1), D. Lee Heamilton (3), Björn Ekblom (1),  
Olav Rooyackers (2), Hans-Christer Holmberg 
(4), Eva Blomstrand (1,5)
1. Åstrand Laboratoriet, GIH - Gymnastik- och 
idrottshögskolan, Stockholm.
2. Institutionen för klinisk vetenskap, inter-
vention och teknik, KI, Stockholm.
3. Health and Exercise Sciences Research Group, 
University of Stirling, Stirling, UK.
4. Avdelningen för Hälsovetenskap 
(HLV), Mittuniversitetet, Östersund.
5. Institutionen för fysiologi  
och farmakologi, KI, Stockholm.

HAMBERGERS PRIS 25 000 kr
Professor Karl Hörmann,  
Universitätsklinikum  
Mannheim, Tyskland.  
Motivering: For his  
outstanding international  
contributions to advanced head and neck  
surgery with emphasis on organ preservation.

ELLIS & IVAR JANZONS PRIS  
70 000 kronor 
Priset delas av två forskare:
Docent Åke Svensson, Hudkliniken, Skånes  
universitetssjukhus.
Motivering: För hans omfattande epidemiolog- 
iska och kliniska studier rörande atopisk dermatit.
Professor Hans Törmä, Dermatologi och  
venereologi, Uppsala universitet.
Motivering: För studier av retinoidmetabolism 
och övriga molekylära mekanismer med betydelse 
för hudens keratiniseringsprocess och barriär-
funktion.

BENGT I LINDSKOGS SPRÅKPRIS
30 000 kr
Professor Magne Nylenna, Kunskapssentret vid 
Universitetet i Oslo.
Priset belönar medicinsk språkvård och Magne får 
priset för sina stora språkliga insatser för norskt 
och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av 
mångårig redaktör för facklig tidskrift och som 
författare av medicinska lexikon.

INGVARPRISET 30 000 kr 
Professor Mikael Landén, KI, Stockholm/SU  
Göteborg. 
Motivering: Mikael har bidragit till både bredd 
och spets inom forskningsområdet psykiatri. Han 
har bedrivit framgångsrik forskning som har 
omfattat ett brett fält av metoder från epidemio-
logi, genetik, grundforskning av biomarkörer till 
behandlingsforskning och ”kreativitetsforskning”. 
Han samverkar framgångsrikt, inte bara med 
andra forskargrupper, utan även med psykiatriska 
kliniker både i Stockholm och Göteborg 
och har bidragit till att starta upp  
regionala register som kommer att  
ge stoff till kliniknära forskning.
 

PRISER & MEDALJER
MEDICINSK FORSKNING

LENNMALMS PRIS 50 000 kr  
Priset belönar förtjänstfulla arbeten över  
ämnen, inom det neurologiska, försäkrings- 
medicinska eller syfilidologiska forsknings- 
området.
Tre forskare delar på priset:  
Faiez Al Nimer, KI, Stockholm,  
Monica Bertilsson, Göteborgs  
universitet, Jens Boman,  
Umeå universitet.

REUTERSKIÖLDS PRIS 40 000 kr  
Professor Lars Lundell, enheten för kirurgi, 
CLINTEC, KI.
Motivering: För sina interdisciplinära studier om 
gastroesofagal reflux.

HIPPOKRATESPRISET 10 000 kr  
Valdemar Erling, överläkare vid Medicin- 
kliniken, Kungälvs sjukhus. 
Motivering:  Valdemar Erling har varit drivande 
i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i 
och med införandet av ett nytt rondsystem vid 
Kungälvs medicinklinik, som  innebär  
att patienten möter hela vård-
teamet i ett enskilt rum. 

 
OSCAR MEDINS PRIS 25 000 kr
Professor Bengt Björkstén, Stockholm. 
För sina arbeten som lyfter fram betydelsen av 
tarmens mikrobiota för mognaden  av immunsys-
temet och utveckling  av tolerans. Han har på ett  
avgörande sätt medverkat till  ett paradigmskifte 
i synen på de mekanismer som leder till uppkomst 
av allergisk sjukdom hos barn.

* BÄSTA VETENSKAPLIGA  
PROJEKTANSÖKAN 100 000 kr  
Daniel Agardh, docent vid Sektionen för  
endokrinologi och gastroenterologi, Barn-
medicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus 
Malmö. Daniel får priset för sin projektansökan 
Immunogenetic determinants of celiac disease.

* ÅRETS TRANSLATIONELLA  
FORSKNINGSPRIS 50 000 kr  
Michael Uhlin, docent och forskningschef vid 
Centrum för allogen stamcellstransplantation, 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 
får priset för sin projektansökan γδ-T cells as a 
novel cancer-therapy and their development after 
allogeneic SCT.
I hård konkurrens utsågs hans ansökan till den 
projektansökan som bäst representerar den 
translationella forskningen, dvs. forskning som 
kommer att få stor klinisk betydelse i vården.

* ASKLEPIOSPRISET

Bästa vetenskaplig artikel 15 000 kr
Anne Örtqvist, Institutionen för medicinsk  
epidemiologi och biostatistik, Karolinska 
Institutet. 
Anne Örtqvist får priset för artikeln Antibiotics 
in fetal and early life and subsequent childhood 
asthma: nationwide population based study with 
sibling analysis.  
 
Ur juryns motivering: En registerstudie av hög 
kvalitet som visar på djup förståelse för statistik 
och studiedesign. Studien visar på såväl stringens 
som kreativitet och arbetet kännetecknas av 
excellens och bådar gott för fortsatta forsknings-
meriter. 

Bästa projektarbete 10 000 kr
Michael Persson, med. kand. Thoraxkliniken, 
Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, 
Karolinska Institutet.
Michael Persson, får priset för projektet 
Short-term Complications after Coronary Artery 
Bypass Grafting using Bilateral Internal Thoracic 
Arteries Compared to Single Internal Thoracic 
Artery Grafting.  
 
Ur juryns motivering: Michael jämför i sitt  
arbete på ett utmärkt sätt kort- och långtids-
komplikationer mellan en till synes underanvänd 
kranskärlskirurgiskt operationsmetod som tidi-
gare visat längre långtidsöverlevnad jämfört med 
övriga vanliga operationsmetoder.

* ERNA EBELINGS PRIS 35 000 kr 
Professor Göran Stemme, Mikro- och nanosys-
tem, KTH, Stockholm.
Motivering: För hans framstående insatser vad 
gäller forskning och innovation kring medicinska 
sensorer. Hans verksamhet har givit resultat som 
varit till stor gagn för näringsliv och sjukvård.

* Priset delades ut under Medicinska  
riksstämman 3-4 december 2015 

 
 

 

 
 

2015 ÅRS PRISTAGARE VID SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ÅRSHÖGTID   
Fr v bakifrån Magne Nylenna (Lindskogs språkpris), Mikael Landén (Ingvarpriset), Jens Boman  
(Lennmalms pris), Ulf Eriksson (Jubileumspriset), Valdemar Erling (Hippokratespriset).  
Mittraden: Lars Lundell (Reuterskiölds pris), William Apro (Alvarengas pris), Åke Svensson (Janzons 
pris). Främre raden: Marcus Moberg (Alvarengas pris), Hans Törmä (Janzons pris), Monica Bertilsson 
(Lennmalms pris), Eva Blomstrand (Alvarengas pris) och Bengt Björkstén (Medins pris).

Min forskning 
syftar till att under-
söka vilka faktorer 

som orsakar celiaki hos barn. 
Jag hoppas att min forskning 
kan bidra till ökad kunskap om 
hur celiaki uppstår och om hur 
sjukdomen kan förhindras.

DANIEL AGARDH 
ÅRETS PRISTAGARE FÖR  
BÄSTA VETENSKAPLIGA  
PROJEKTANSÖKAN

Med min forskning 
försöker jag ut-
veckla mer individ-

anpassade cellterapier. Patienter 
med blodcancersjukdomar är 
ofta sköra på grund av hård 
cellterapibehandling, strålning 
och ibland stamcellstransplanta-
tion. För dessa patienter finns 
ett behov av att rikta deras 
cellbaserade behandling för att 
minska risken för ytterligare 
biverkningar. 
 
MICAHEL UHLIN 
ÅRETS TRANSLATIONELLA 
FORSKNINGSPRISTAGARE
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Klinisk forskning  
ger ett snabbare  
införande av nya  

metoder och utfasande av gamla.  
Utan forskning blir vården sämre.

MATS ULFENDAHL, T.F ORDFÖRANDE I SLS 
DELEGATION FÖR MEDICINSK FORSKNING 

Fo
to

: J
aa

na
 L

og
re

n 
Be

rg
qv

is
t



38 39

äkarlinjen var ingen riktig     
fullträff för Mikael Landén.    

  Tills psykiatrikursen började.    
    Då läste han litteraturen redan    

    innan kursen startade. Under ST-
utbildningen i Mölndal kom Mikael i 

kontakt med en utredning av patienter med 
könsidentitetsstörning och beslöt sig för 
att doktorera. Avhandlingen handlade om 
transsexualism. 
    – Då hävdade vi att antalet anmälningar 
till Socialstyrelsen för att byta kön låg 
konstant över tid. Men vi hade fel, nu ser vi 
istället en dramatisk ökning, konstaterar 
Mikael Landén. 
    Tidigt kom han att studera inställningen 
till homo- och transsexualism. 
   – De som trodde att detta var medfött 
visade sig vara mer toleranta än de som inte 
ser en biologisk förklaring till homo- och 
transsexualism.  
 
Då var biologism nästintill ett skällsord. I 
dag dominerar genetiken.
   – Det är nästan som man undrar om den 
blivit lite för stark. Det finns väldigt stora 
förhoppningar på vad vi ska kunna lösa 
med genetikens hjälp, säger Mikael Landén. 
Han ifrågasätter gärna. Som ST-läkare 
reagerade han på förträngda minnen 
av övergrepp som universalförklaring 
till självdestruktivt beteende.
   – Jag tyckte inte att det var rimligt att 
hjärnan regelmässigt skulle glömma 
obehagliga upplevelser, det borde fungera 
tvärtom. 
   Då blev man inte direkt populär på att 
ifrågasätta teorierna om de förträngda 
minnena. Men det är när saker blir allt för 
populära eller politiskt korrekta som man 
måste börja ifrågasätta, menar Landén.
   – Varje tid har sina trendiga idéer som det 
krävs mod för att gå emot. I backspegeln är 
det lättare att se vad som var rätt. Här har 
Läkaresällskapet en viktig uppgift. Man 
kan som oberoende röst ställa de kritiska 
frågorna.  
 
Samma dag vi träffas skrivs det stort  på 
löpsedlarna att alla flyktingar borde få 
terapi. Det retar upp Mikael Landén.
   – Det är en helt bisarr tanke. Det är ett 
fåtal som har psykiatriska symtom, och 
dessa kommer till psykiatrin ändå. Ingen 
vetenskap stödjer kravet på terapi för alla. 
Bostad och trygghet, ja, men inte alla behö-
ver terapi.

Mikael Landén tycker att psykiatrin i första 
hand ska syssla med maskinfel i hjärnan.
   – Psykiatrin är fantastisk om man har en 
psykisk sjukdom. Vi har effektiva psyko- 
terapier och farmakoterapier. Men vi har 
inte så mycket att säga om vardagliga pro-
blem. Jag är inte klokare än någon annan.  
Psykiatrin behövs istället när hjärnan inte 
gör det den är designad för:
   – Människor ska höra vanliga röster, men 
inte de som inte finns. Vi ska hålla oss rena, 
men om vi tvättar oss hela dagen så är det 
något psykiatrin ska ta hand om. Att livet är 
allmänt stressigt och jobbigt må vara vik-
tiga samhällsdebatter, men inte det psykia-
trin har svaret på, säger Mikael Landén.
   – Det är populärt i kulturvärlden att sätta 
upp pjäser om psykisk sjukdom. När vissa 
funktioner faller bort väcks frågan om vad 
det är att vara människa. Som vid transsex-
ualism; när det finns människor som inte 
trivs i sitt kön måste det väl finnas en köns-
identitet? Och vad är det som gör att jag inte 
vill byta mitt kön? 

Han önskar, men har svårt att se en värld 
där vi helt blivit av med stigma kring psy-
kiatriska diagnoser.
   – Visst ska vi arbeta mot stigma kring 
psykiska sjukdomar. Men har man en 
bipolär sjukdom så drabbas man periodvis 
av försämrat omdöme. Om det är själva 
stigmat, då är det svårt att komma bort 
från det. Men lyckligtvis har vi kommit en 
lång väg vad gäller skuld och skam, mycket 
tack vare forskningen som lärt oss mer om 
sjukdomarna och rensat ut myter.

Mikael Landén tilldelades under hösten 
2015 Svenska Läkaresällskapets Ingvar- 
pris för sin framgångsrika forskning inom 
psykiatri. Han använder sig av ett brett fält 
av metoder, från epidemiologi, genetik, 
grundforskning av biomarkörer till behand-
lingsforskning och ”kreativitetsforskning”. 

   Ett av de projekt han startat och driver är 
S:t Görans bipolärprojekt, där man under-
söker patienterna med flera olika metoder. 
   – Vi samlar in data för forskning och kva-
litetssäkring, samtidigt som vi utreder pa-
tienterna på ett bra sätt. De genomgår dels 
diagnostiska, psykologiska och psykiatriska 
undersökningar. Hjärnan undersöks med 
magnetröntgen och patienternas blodprov 
sparas. Sedan följs patienterna upp över tid. 

På kort sikt vill man studera sjukdoms-
mekanismer, på lång sikt hoppas man 
identifiera påverkbara prediktiva faktorer 
för bland annat återfall, behandlingssvar, 
biverkningar och livskvalitet vid bipolära 
syndrom. 

Vilka frågor vill du få svar på?
   – Att kunna förutsäga sjukdomsförlop-
pet vore en önskedröm. Sedan är litium en 
standardbehandling med ett problem: alla 
blir inte bra.  Vi får pröva oss fram, vilket 
gör att patienten kan känna sig som en för-
sökskanin.
   – Om vi hittar biomarkörer som hjälper 
oss att veta hur patienten kommer att svara 
på behandlingen skulle vi spara både tid 
och pengar samt minska risken för otrevliga 
biverkningar. Här fästs stort hopp till gene- 
tiken, och visst kan svaret ligga där. Men 
behandlingssvar kan också bero på specifi-
ka symtom, kön, ålder, och personlighets-
struktur.  
 
S:t Göransstudien omfattar 650 patienter. 
I dag kan forskarna studera utfall; vilka 
svarar på mediciner eller inte, vilka håller 
sig friska och vilka gör det inte, vilka har 
begått självmord och vilka har gjort själv-
mordsförsök.
   – Det är möjligt att vi kan hitta en markör 
som reducerar risk för självmord. Det inne-
bär inte att vi kommer att veta om någon 
kommer att ta livet av sig. Men det är fullt 
realistiskt att vi skulle kunna klassificera i 
låg, mellan och hög risk. Litium har en 
skyddande effekt mot självmord, men kan 
inte ges till alla. Det är giftigt vid överdos 
och kan ge svåra biverkningar. Därför 
skulle det vara en stor hjälp om vi med bio-
logiska markörer kunde se vilka som svarar 
bra på medicinering.
   – Klinisk forskning är inte alltid enkelt. 
Men att vara i systemet och bedriva forsk-
ning där, det är intressant. 

2015 års Ingvarpristagare
Mikael Landén, professor i psykiatri och 2015 års Ingvarpristagare, är inte rädd för att ifrågasätta 
populära trender. "Vi ska inte jamsa med. Vi ska ha evidens".

L 

Att kunna förutsäga  
sjukdomsförloppet vore  

en önskedröm.

INGVARPRISTAGAREN MIKAEL LANDÉN  
FORSKAR BLAND ANNAT OM BIPOLARITET.

Artikel tidigare publicerad i SLS Aktuellt nr 4 2015.
Text: Tove Smeds  

Porträttfoto: Samuel Uneús

39



40 41

LÄKARESÄLLSKAPETS HUS I början av året påbörjade 
SLS i samarbete med projektledare, byggare, målare, konservator 
och elektriker arbetet med renovering av stora matsalen.  
Efter ett gediget förarbete startade renoveringen under juni för 
att slutföras under augusti månad. Nu pryds väggarna återigen 
med de ursprungliga dekormålningarna och salen har ljudisole-
rats för bättre akustik. För att effektivisera och förbättra samar-
betet inom kansliet flyttade delar av personal upp på våning  
fyra. Två nya kontor byggdes i samband med detta. Flytten 
frigjorde ett kontor på entréplan som blev nytt konferensrum, 
Hägern. Trafvenfelt har fått nya stolar och bord som möjliggör 
en flexiblare möblering för upp till 16 personer.

MILJÖARBETE SLS arbetar aktivt och systematiskt för  
klimatsmarta och hållbara lösningar. Elförbrukningen har mins-
kat med 3 procent  (-6107 Kwh). Målet för 2015 var -5 procent. 
Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 6,5 procent 
(-18Mwh). Målet för 2015 var -5 procent. Fjärrkylan har mins-
kat med 24 procent (-6 procent Mwh). Sophämtningstranspor-
ter har minskat med 6 procent. Målet för 2015 var -5 procent.   
Transport av förbrukningsmatriel har minskat med 22 procent.  
Målet för 2015 var -10 procent.

HÅLLBARHET Miljömedvetna inköp av varor och tjänster 
samt källsortering: Grön el, förbrukningsmateriel med miljö- 
märkning, miljötaxi, ekologiska livsmedel, källsortering av plast,          
metall, wellpapp, batterier, papper, lysrör och lampor. 
 
KLIMATSMARTA RESOR SLS resepolicy förordar tåg 
framför flyg och bil. Sammanlagt har SLS representanter under 
året åkt 72 331 km tåg och därmed släppt ut 0,15 kg CO2 vilket 
motsvarar 0,064 liter bensin. Samma sträcka med bil hade ut-
släppet varit 13 815 kg CO2 och med flyg 5 954 kg CO2.

KONFERENS OCH MÖTEN Läkaresällskapets konfe-
rensanläggning med restaurangdel har under året hyrts ut för 
konferenser, möten och fest. 

HUSET & SAMLINGARNA
KULTURSKATTER

HUSET MEDALJSAMLINGEN 
Svenska Läkarsällskapets medalj- 
samling innehåller många klenoder.  
En av de märkligaste är en liten  
medalj föreställande en av våra  
grundare Jöns Jacob Berzelius,  
som bland annat upptäckte grund- 
ämnet Selen år 1817. 
Den unika medaljen är gjuten i rent selen  
på 1830-talet på initiativ av kemisten Batka i Prag, som 
på detta sätt ärade sin läromästare. Denna och många 
andra intressanta och vackra medaljer med medicin-
historisk anknytning kan beskådas i  boken Medicina 
in Nummis, som ingår i Läkarsällskapets jubileums-
bokserie från år 2008. 
 
Jörgen Sigurd 
Vårdare av medaljsamlingen

PORTRÄTTSAMLINGEN  
Under året har ytterligare tre  
porträtt av kvinnliga läkare*  
donerats eller deponerats.  
I samband med detta avhölls  
under hösten också en mindre  
”invigning” med de porträtte-
rade. De nya porträtten har  
”provhängts” i byggnaden.
Inga övriga porträtt har köpts 
in eller tillkommit under året. 
Renovering av ett antal äldre 
porträtt, har under hösten  
påbörjats med hjälp av konservator  
Yvonne Florman. Under året fortskred arbetet med att 
förse varje porträtt med namnskylt och korta biografiska 
data. Ett antal fotografier på tidigare SLS ordförande 
har placerats i det tidigare VD-rummet, nu konferens-
rummet Hägern, på bottenplanet. Charles Emil 
Hagdahl, författaren till Hagdahls Kokbok har återfått 
sin placering i matsalen efter att denna renoverats. 
Diskussioner pågår om att ge ut en förnyad upplaga av 
publikationen kring SLS porträttsamling, då ett antal 
verk tillkommit sedan första utgåvan 1993. Under året 
har ett antal visningar för externa grupper genomförts.  

* Margareta Böttiger, Nina Rehnqvist och Birgitta Strandvik. 

 
Mårten Rosenqvist 
Vårdare av  porträttsamlingen 

 

 

SAMLINGARNA
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Margerata Böttiger 
Av Einar Jolin

MEDICINHISTORISKA SAMLINGARNA 
Läkaresällskapets boksamlingar av äldre medicinsk 
litteratur finns sedan 1997 deponerade på Hagströ-
merbiblioteket på Karolinska Institutet. Den första 
bok som kom att ingå i biblioteket från SLS var en 
stor raritet; Harveys ”De motu cordis” från 1628, 
som tillsammans med Linnés eget exemplar av 
Systema Naturae från 1735 utgör de mest värdefulla 
exemplaren i biblioteket. Övriga medicinhistoriska 
föremål fanns tidigare på Medicinhistoriska museet 
på Eugeniahemmet, Karolinska universitetssjuk-
huset, men museet lades tämligen hänsynslöst ned 
av Kulturnämnden i Stockholms läns landsting 
2005. Alla föremål finn nu i museilager i Tumba, 
men de ca 20 000 föremålen har dock genom i stort 
sett ideella insatser åter fotodokumenterats och 
katalogiserats.  
   Ett samarbete mellan Enheten för Medicinens 
Historia och Kulturarv vid Karolinska Institutet och 
Läkaresällskapet har inletts, dels för att omarbeta 
den inte längre aktuella uppdragsbeskrivningen om 
förvaltningen av boksamlingen, dels för att hitta 
vägar för ett återuppväckande av det Medicinhisto-
riska museet i någon form. 
   Ove Hagelin, som skapat biblioteket och varit en 
omistlig kunskapskälla för boksamlingen, kommer 
att trappa ner sina aktiviteter på biblioteket, då han 
nu nått 76 års ålder och en ny enhetschef, samt ny-
tillsatt bibliotekarie är utsedda av KI:s ledning. Ove 
kommer att stå tillförfogande för visningar med 
mera. I de stora byggnadsprojekt som pågår inom 
Karolinska är framtida lokalisering av kulturaktivi-
teter för närvarande oklar.

Gunilla Bolinder 
Vårdare av de medicinhistoriska samlingarna

MEDICINSK HISTORIA
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WEBBSIDOR sls.se hade 73 001 unika besökare under 2015. 
 
WEBB-TV Totalt antal visningar: Live 189. On demand 975.  
Genomsnittlig tid: Live 3 703 minuter. On demand 14 365 minuter.
 
NYHETSBREV 21 nyhetsbrev från SLS har skickats ut och 16 nyhetsbrev 
från Medicinska riksstämman. Genomsnittlig öppningsfrekvens var 30%. 
Under 2014 var siffran 28%. Genomsnittligt antal klick var 9 523. För 2014 var 
motsvarande siffra 6 407, vilket motsvarar en ökning på 33%.   
 
SOCIALA MEDIER  Räckvidd för SLS Facebook 77 720.  Nya följare 589. 
Tweetvisningar 59 479 Nya följare 400.

MYNEWSDESK 32 pressmeddelanden har publicerats under 2015.  
Totalt hade nyhetsrummet 10 067 visningar. Siffran för 2014 var  
6 392, vilket motsvarar en ökning på 37%. Genomsnittligt antal sidor per 
besökare under året var 1,32 under 2014 var siffran 1,41 vilket motsvarar 
en minskning på 7%. Genomsnittlig tid tillbringad på sidan under 2015 var 
02.30. Siffran för 2014 var 02.47, vilket motsvarar en minskning med 11%.

PUBLICERADE 
DEBATTARTIKLAR 
Värdebaserad vård är laddad med problem,  
men också möjligheter
Läkartidningen Debatt 2015-01-05  
 
Vi efterlyser en reglerad och kvalitetssäkrad 
fortbildning
Läkartidningen Debatt 2015-02-17
 
Två organisationer är en styrka
Läkartidningen Debatt  2015-02-23  
 
Viktigt med avvägning mellan patientsäkerhet 
Läkartidningen Debatt replik 2015-03-04 
 
Uppdaterade läkare borde vara en  
självklarhet 
Dagens Samhälle Debatt 2015-03-16 
 
Plånboken bör inte få avgöra tillgång till nya 
effektiva läkemedel
Läkartidningen Debatt 2015-03-24 
 
Ompröva föreskriften om ’obs’ vid off label-
förskrivning
Läkartidningen Debatt 2015-04-27
 
Kritiskt läge för svensk medicinsk forskning 
GP Debatt 2015-05-06  
 
Samma namn skulle hjälpa patienterna
SVD Debatt 2015-05-09

Sverige behöver en modern läkarutbildning 
Dagens Samhälle Debatt 2015-11-25  
 
UPPROP
SLS upprop om flyktingkatastrofen
Svenska Läkaresällskapet 2015-09-15

KOMMUNIKATION
KUNSKAP, DEBATT & PÅVERKAN

FÖR PATIENTENS BÄSTA Via våra kommunikations-
kanaler kommunicerar vi med våra medlemmar, potentiella 
medlemmar, allmänhet, organisationer, myndigheter och 
beslutsfattare.  

Vårt yttersta syfte är att förbättra svensk hälso- och sjukvård för 
patientens bästa. Det gör vi genom att sprida information och 
kunskap, lyfta angelägna frågor till debatt, och besvara remisser.  

WEBBSIDOR sls.se och riksstamman.se 
SLS WEBB-TV Livesändning & inspelning av  
debatter och seminarier 
NYHETSBREV SLS nyhetsbrev och  
Medicinska riksstämmans nyhetsbrev
SOCIALA MEDIER Facebook/svenskalakaresallskapet, 
Facebook/medicinskariksstamman, Facebook/envardefull-
vard, Facebook/kandidatforeningTwitter @sls_sv, Youtube 
och Instagram.
MYNEWSDESK Pressrum för pressmeddelanden 
MELTWATER Omvärldsbevakning
SLS AKTUELLT 4 nummer per år
PUBLIKATIONER Programtidning för Medicinska  
riksstämman som distribuerades med Dagens Medicin,  
IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapets forsknings-
rapport: ”Alkoholen och samhället”  Tema: Alkoholens 
andrahandsskador, Rapport: Agenda för hälsa & välstånd,
EVV-rapport: "En Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård 
med människan i centrum", Fortbildningspolicy: Läkares 
fortbildning - en del av det yrkeslivslånga lärandet.

VI ANSER

SLS AKTUELL Svenska Läkaresällskapets medlemstidning 
UPPLAGA 14 000/nummer (TS 2015)
UTGIVNING 4 nr per år
ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD
CHEFREDAKTÖR Ulrica Segersten, Inpress
SLS REDAKTÖR  Agneta Davidsson Ohlson
PRODUKTION Inpress

Redaktionsrådet presenteras på sid 51.

KOMMUNIKATIONSKANALER

STATISTIK

84% 
av SLS Aktuellts läsare 
skulle rekommendera  

andra att läsa tidningen.
Provus läsarundersökning 18-20/2 201510 067 

visningar hade nyhets-
rummet under 2015.  
Siffran för 2014 var 6 392, 
vilket motsvarar en  
ökning på 37%

PR-värde 2015* 
Estimerat annonsvärde 900 613 SEK.  
Potentiell räckvidd 97 364 000 miljoner läsare. 
* Avser publicering i digitala kanaler  
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DEBATT 
SOCIALA MEDIER

SOCIALA MEDIER SLS ska finnas på de arenor där hälso- och 
sjukvårdsfrågor diskuteras, därför är den digitala närvaron viktig. 
SLS kommunicerar med medlemmar och allmänhet via sociala  
medier. Facebook, Twitter och i viss mån Instagram och Youtube             
används för att debattera, skapa opinion och sprida information.  

SLS har fyra sidor på Facebook: Svenska Läkaresällskapet,  
Kandidat- och underläkarföreningen, Medicinska riksstämman och 
En Värdefull Vård. På Twitter liverapporterar vi från våra aktiviteter 
och sprider nyheter som ska gå ut snabbt.  

            "När läkare i primärvården tvingas  
             anpassa vården utifrån ekonomiska 
ersättningsmodeller sätts behovs- och solidari-
tetsprincipen ur spel. Ett system som fokuserar 
på att mäta resultat leder till att det som inte 
mäts får stå tillbaka. Att skänka trygghet och ge 
stöd i en svår situation saknar diagnoskod men 
tillhör läkarens självklara arbetsuppgifter".  
Karl Sallin, En värdefull vård.

 
Det är ett viktigt arbete men att man 
mäter fel saker och därmed styr i fel 

riktning ibland innebär inte att det generellt 
är fel att mäta resultat. Den medicinska kvali-
teten bör stå i centrum.  
 

Hopp om kontinuitet? Min fru har 
tilldelats en ny läkare var tredje dag 

som patient på SUS.

1 186 42    20

             
             Mattias Lindholm, Kustbevakningen,  
             berättar om de hemska förhållanden som 
råder i Medelhavet. Gummibåtar som är full-
packade med människor på flykt. Barfota, utan 
ägodelar, svaga, familjer, barn. Båtar som tar in 
vatten. Människor som dör. #slsupprop

Helt ofattbart även för oss som inte  
var där... 

800 6     

            Hur säker kan man vara på att man får rätt  
            vård och att den läkare man möter har rätt 
kompetens?  

Tveklöst vilar ett stort ansvar på oss 
läkare att alltid agera med patientens 

bästa som högsta prioritet. Slutar vi med det 
är vi inte längre läkare utan något annat. Att 
Svenska läkaresällskapet som är just politiskt 
och fackligt obundet anger krav och kontrol-
lerar att de uppfylls är en mycket välkommen 
utveckling. 
 
1 474 24     15

            Vem vill gå till en läkare som inte hänger  
            med? Som inte är fortbildad och uppdate-
rad i nya rön, behandlingsmetoder och riktlinjer? 
Ingen. Och ingen ska behöva det. SLS driver 
frågan om läkarnas fortbildning och föreslår i ett 
policydokument att en årlig fortbildningsplan 
införs.
 

Och hur ska detta gå till när det  
fattas mer än 1000 allmänläkare och 

pengarna till vårdcentraler går via patienter; 
ju mer patienter, ju mer produktion och ju 
bättre ekonomi. När ska läkare ha tid med 
fortbildning? 

Kraven skall ställas på arbetsgivare om 
budget, prioriteringar, bemanning och 

övergripande vårdplanering. Många av oss 
ritar upp årlig kompetensplanering i samråd 
med våra chefer, pappersplanering som bockas 
av att den är gjord, för att sen falla och bli 
intet pga underbemanning och otillräcklig 
budget i verksamheten. Inte en papperstiger 
till!

702 48     

 

            Fortbildning av läkare kan inte sättas på     
            undantag av argument baserade på 
underbemanning, tids- eller resursbrist. SLS är 
beredd att ta på sig ett samhällsuppdrag för 
att utforma system för läkarnas kontinuerliga 
kompetensutveckling, och följa upp den.

Kompetensutveckling är en självklarhet 
inom alla yrken särskilt där människor 

är beroende av ny kunskap hos utövare. Ta tex 
läkare och lärare. Arbetsgivarna (landsting 
och kommuner) är inte så villiga att släppa till 
ekonomiskt bistånd till detta. Tyvärr.

1 476 76     1

            
            Åke Söderlind har på sexton månader   
            träffat 66 olika läkare och fått 30  
mediciner, men ingen ansvarig läkare. 

Varför lyssnade ingen, inte ens 
ansvarig minister Göran Hägglund, 

på läkaruppropet? Ska det verkligen behövas 
sådana här extrema fall, som visar på det 
orimliga i nuvarande system, för att politiker 
ska vakna? Läkarna har protesterat, skrivit, 
hojtat högt - ingen har brytt sig. I Sthlm 
har Filippa Reinfeldts förödande modell i 
öppenvården fått fortsätta trots att hon själv 
lovade att ompröva vid behov. Det gjorde hon 
aldrig trots påpekade galna konsekvenser, tex 
att läkarna tog över bltr-kontrollerna från 
ssk för det gav högre ersättning. (Och mindre 
relevanta mät-resultat!)

3 092 22     21

             

           SLS uppmanar Utbildningsdepartementet    
            att snarast ta ställning för en ny läkar-
utbildning i enlighet med utredningen ”För 
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”.

Jag misstänker att det i framtiden 
kommer att behövas andra mellanni-

våer mellan allmänläkare och specialist- 
läkare. Det finns en slags konflikt en mellan-
zon hade kunnat jämna ut, allmänläkare som 
i framtiden kommer att vara ngt närmare 
specialistkompetens inom vissa av de stora 
folksjukdomarna. Utvecklingen och föränd-
ringarna kommer att driva på förändringen. 
Kanske borde man tänka in det redan nu.

2 130 23     2

              
             SLS uppmanar Socialstyrelsen och  
              Regeringen att skyndsamt se över 
situationen och föreskrifterna kring ålders-
bedömning av ensamkommande flyktingbarn. 
Dagens medicinska metoder är för oprecisa och 
inte förenliga med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Det är sorgligt att se hur SLS är tvåa 
på bollen. Socialstyrelsen har arbetat 

intensivt med frågan en tid nu, och har 
dessutom gått ut hårt i media med att arbetet 
pågår. Senfärdigheten stärker inte förtroendet 
för kåren. I själva verket har några högljudda 
idealister fått föra läkarkårens talan. Den 
kraschlandning vi nu ser, är läkarnas företrä-
dare i hög grad medskyldiga till!

7 926 62    29

           

            Ett system som fokuserar på att mäta  
            resultat leder till att det som inte mäts får 
stå tillbaka. http://bit.ly/1BLMh4A 

 1     2    

              
             Offentlig vård ska ges efter behov, inte        
             patientens möjlighet att betala för sig. 
http://bit.ly/1z4KJjO
 
 
 1         

           Utredning om läkarutbildning äntligen  
             ute på remiss! http://bit.ly/1NQUCp3 
 
 
 5     2    

           Fallet Åke. En vård under all kritik och en  
             skam för svensk hälso- och sjukvård. 
http://bit.ly/1LgkDy8 

 1     

           Positiva nyheter! Fri kongressavgift till  
             årets Medicinska riksstämma för SLS 
medlemmar! http://bit.ly/1B4X4bs  #rix2015 

 
 4     3

            Vi behöver lära tillsammans. Skapa  
            lärandemiljöer för att kunna reflektera. 
Åsa Himmelsköld, SKL. #slsAlmedalen

 1         

              
             Värdebaseradvård vård=fokus från  
             produktivitet till effektivitet (värde).  
Ställer krav på lednings/styrsystem.  
#slsAlmedalen
 
 
 1         

           Barbro Friden: Vården har mycket att  
              vinna på Värdebaseradvård.  
#slsAlmedalen  
 
 
 5         

           Gabriel Romanus: Hälsoprofessionen ska  
              inte skygga för frågan om alkoholvanor i 
mötet med patienten. #slsAlmedalen

 2     

           8 förslag för en mer värdefull vård, en  
              hälso- och sjukvård med människan i 
centrum. Rapport ut på remiss.  
http://bit.ly/1HB8Xs5 
 
 
 3    3

   FACEBOOKINLÄGG TWEETS

1 709
1 609
   916 
1036

ANTAL FÖLJARE PÅ SLS FACEBOOKSIDA 

 ANTAL FÖLJARE PÅ RIX FACEBOOKSIDA  

ANTAL FÖLJARE PÅ EVV FACEBOOKSIDA 

ANTAL FÖLJARE PÅ TWITTER
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Kompl. remiss: Förslag till reviderade 
föreskrifter och allmänna råd om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring,  
dnr 4.1.1-44234/2014
2015-01-30 till Socialstyrelsen 

Betänkande Unik kunskap genom register-
forskning (SOU 2014:45)
2015-02-09 till Utbildningsdepartementet
 
Sveriges tillträde till Europarådets  
konvention om förfalskning av medicin-
tekniska produkter och liknande brott som 
innebär ett hot mot folkhälsa -  
Medicrimekonventionen
2015-03-05 till Socialdepartementet

Remiss avseende utredning att utreda  
insatser för att förbättra patientsäkerheten 
vid generiskt utbyte,  
dnr 1.1-2014-06-04-105666
2015-03-27 till Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets redovisning av  
regeringsuppdrag avseende homeopatiska 
läkemedel, dnr S2013/8560/FS
2015-05-18 till Socialdepartementet 

Nationell informationsstruktur 2015:2
2015-06-10 till Socialstyrelsen 

Läkemedel för djur, maskinell dos och 
sällsynta tillstånd SOU 2014:87
2015-06-17 till Socialstyrelsen

Sedd, hörd och respekterad - ett ända-
målsenligt klagomålssystem i hälso- och 
sjukvården (SOU 2015:14)
2015-06-18 till Socialstyrelsen

Betänkandet För framtidens hälsa - en ny  
läkarutbildning (SOU 2013:15)
2015-06-25 till Utbildningsdepartementet

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel,  
ds 2015:20
2015-08-19 till Socialdepartementet

Slutrapport om receptbelagda läkemedel 
utanför förmånerna
2015-09-01 till Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om behandling av personuppgifter och 
journalföring i hälso- och sjukvården
2015-09-23 till Socialstyrelsen

Förslag till föreskrifter om anmälan av 
allvarliga vårdskador (lex Maria)
2015-10-14 till IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg)

Avseende uppdrag till Läkemedelsverket 
att utreda insatser för att förbättra patient-
säkerheten vid generiskt utbyte,  
dnr S2011/08290/FS
2015-10-25 till Socialdepartementet

SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet
2015-10-27 till Socialdepartementet

Hemställan från Socialstyrelsen om ändring 
av förordningen (2001:707) om patient-
register hos Socialstyrelsen 
2015-11-05 till Socialdepartementet

Förslag till ändring i Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverkets föreskrifter om handels-
marginal för läkemedel och andra varor som 
ingår i läkemedelsförmånerna
2015-11-20 till Tandvårds- och läkemedels-
verket 

Framställan om ändring i körkortslagen 
1998:488) - körkort med villkor om alkolås 
trots bruk av narkotika i vissa fall
2015-11-23 til Näringsdepartementet

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) 
om särskilt förordnande att utöva läkaryrket 
för icke legitimerade läkare  
dnr 4.1.1-5069/2014
2015-11-24 till Socialstyrelsen

Förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om 
förordnande och utlämnande av läkemedel 
och teknisk sprit, dnr 3.1-2015-094316
2015-12-14 till Läkemedelsverket

 

 

 

DEBATT & PÅVERKANSARBETE
BESVARADE REMISSER

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA ANGELÄGNA BESLUT 
SLS besvarar remisser från framför allt departement och myndig-
heter, men också från andra instanser. För att få en bred förankring 
skickas inkomna remisser vidare till SLS sektioner, delegationer och        
                                                                                                                    

kommittéer för att få så många synpunkter som möjligt inför 
beredande av SLS samlade svar. Svaren skrivs av någon ledamot i 
nämnd, delegationer och kommittéer med särskild insikt i den aktu-
ella frågan. Kommentarer från enskilda medlemmar välkomnas. 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
HEMSIDA

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS HEMSIDA  
Via SLS hemsida kan medlemmar och allmänhet få information 
om vad SLS arbetar med och vad som händer i organisationen.  
På hemsidan finns ett kalendarium med information om SLS  
aktiviteter samt omvärldsbevakning i ett nyhetsflöde.  
   Hemsidan fungerar som en viktig kommunikationskanal för  
att sprida information och initiera och driva debatt om angelägna  
hälso- och sjukvårdsfrågor och riktar sig även mot politiker,  
beslutsfattare, myndigheter och organisationer. 

 SKAPA  
MÖTESPLATS     

73 001 
unika besökare på SLS hemsida 

under 2015. Vilket innebär 6 083  
unika besökare varje månad.  

2014 hade hemsidan ca 70 601  
besökare, vilket därmed  

motsvarar en ökning på 3%.

INFORMERA     

 DEBATTERA   

269 643 
sidvisningar på sls.se  

under 2015.

63%
besökte sidan för  

första gången.
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Akutsjukvård
Allergiforskning
Allmänmedicin
Andrologi
Anestesi- och  
intensivvård
Arbets- och 
miljömedicin  
Audiologi
Barnkirurgi 
Barn- och ungdoms-
psykiatri
Beroendemedicin
Bild- och Funktions-
medicin 
Dermatologi och  
venereologi
Diabetologi
Endokrinologi
Fysiologi
Fysisk Aktivitet och Idrotts-
medicin
Gastroenterologi
Geriatrik 
Handkirurgi
Hematologi
Hypertoni, stroke  
och vaskulär medicin
Infektionssjukdomar
Internmedicin  
Kardiologi
Kirurgi 
Klinisk cytologi
Klinisk fysiologi
Klinisk immunologi
Klinisk kemi
Klinisk neurofysiologi
Klinisk nutrition
Lungmedicin
Läkemedelslära
Medicinens historia

Medicinsk genetik
Medicinsk informatik
Medicinsk mikrobiologi
Medicinsk psykologi
Medicinsk radiofysik
Medicinsk teknik  
och fysik
Medicinsk undervisning
Neurokirurgi
Neuroradiologi
Neurologi
Njurmedicin
Nuklearmedicin
Obstetrik och  
gynekologi
Odonto-stomatologi
Oftalmologi
Onkologi
Ortopedi
Otorhinolaryngologi, 
huvud- och halskirurgi
Patologi
Pediatrik
Plastikkirurgi
Psykiatri
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Rättsmedicin
Rättspsykiatri
Smärtlindring
Socialmedicin
Thoraxkirurgi
Trafikmedicin
Transfusionsmedicin
Transplantation
Tropikmedicin och  
internationell hälsa
Urologi

LOKALA LÄKARESÄLLSKAP 
Göteborgs Läkaresällskap
Helsingborgs Läkaresällskap
Jönköpings Läkaresällskap
Karlskrona Läkareförening
Linköpings Läkaresällskap
Läkaresällskapet i Lund
Umeå Läkaresällskap
Upsala Läkareförening
Örebro Läkaresällskap
 
ASSOCIERADE FÖRENINGAR
Arbetsgruppen för Cystisk Fibros
Försäkringsmedicinska Sällskapet
Läkare för Miljön
Läkarsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien
SLS Kandidat- och underläkarförening
Svensk Epidemiologisk Förening
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
Svensk Förening för Medicinsk Utvecklingsbiologi
Svensk Förening för Medicinsk Ultraljudsdiagnostik
Svensk Förening för Obesitasforskning
Svensk Förening för Ortopedisk Medicin
Svensk Förening för Palliativ Medicin
Svensk Förening för Pulmonell Hypertension 
Svensk Katastrofmedicinsk Förening
Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet
Svenska Hjärtförbundet
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Skolläkarföreningen
Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist
 
 

SLS 68 SEKTIONER 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
MEDLEMMAR

MEDLEMMAR

SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP OCH FÖRENINGAR
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REKRYTERING Arbetet med att värva medlemmar sker bland annat genom med-
lemskampanjer och deltagande på möten som AT-stämman och Medicinska riksstäm-
man. Under 2015 erbjöds SLS medlemmar fritt inträde till Medicinska riksstämman vid 
föranmälan senast den15 november. Satsningen genererade 369 nya medlemmar, varav 
190 besökte Riksstämman.   
 
Siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår. Statistiken presenteras huvud-
sakligen per kalenderår, då medlemsavgiften betalas per kalenderår. Svenska Läkare-
sällskapet hade den 31 december 2015, 11 713 (12 326) medlemmar, en minskning med 
613 medlemmar. Under verksamhetsperioden har 55 (49) medlemmar avlidit.   
 

Medlemmar   5 477      5 814

Associerade medlemmar       544          589

Pensionärer    4 127      4 222

Studerande    1 255      1 484

Hedersmedlemmar         40            39

Examinerade men ej legitimerade       253          161

Korresponderande medlemmar          17            17

     TOTALT ANTAL MEDLEMMAR                             11 713                                                    12 326

MEDLEMMAR FÖRDELADE PER KATEGORI

          DEC 2015                     DEC 2014

88% 
av SLS Aktuellts läsare  
skulle rekommendera  
andra i professionen  
att bli medlem i SLS. 

Provus läsarundersökning 18-20/2 2015
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KANSLIET
Agneta Davidsson Ohlson, etik, kommunikation
Anna Borgström, nämndsekreterare
Annie Melin, utbildning, kommunikation
Annika Brämming, ekonomicontroller
Christian Tränk, IT, medlemsregister
Eva Kenne, Riksstämman, Konst & Läkekonst
Filippa Nyberg, VD
Gunilla Eng, lokalbokning
Jaana Logren Bergqvist, kommunikations-
ansvarig
Lilian Lindberg, Levnadsvaneprojektet 2.0
Mattias Carlsson, vaktmästare
Monica Windén, forskning
Sara Kihlberg, ekonomiansvarig
 
NÄMNDEN
Ordförande: Kerstin Nilsson 
Vice ordförande: Stefan Lindgren 
Mats Holmström, vetenskaplig sekreterare  
Catarina Almqvist Malmros, ordf. Delegationen 
för Medicinska riksstämman 
Ingemar Engström, ordf. etikdelegationen  
Torbjörn Ledin, ordf. utbildningsdelegationen 
Håkan Billig, ordf. forskningsdelegationen  
Mats Ulfendahl, t.f ordf. forskningsdelegationen 
Patrick Vigren, ledamot   
Ylva Böttiger, ledamot   
Karl Sallin, ledamot, ordf. En Värdefull Vård  
Märit Halmin, ledamot    
Bo Runeson, ledamot   
Ingmarie Skoglund, ledamot 
Patrik Danielson, ledamot   
Adjungerad ledamot: Mia Engström,  
ordförande Kandidat- och underläkarföreningen 
 
DELEGATIONEN FÖR FORSKNING
Ordförande: Håkan Billig, Göteborg t.o.m. 30/6
Tf. ordförande: Mats Ulfendahl, Stockholm 
fr.o.m. 1/7
Vice ordförande: Magnus Domellöf, Umeå 
t.o.m 30/6
Vice ordförande: Charlotta Dabrosin,  
Linköpings fr.o.m. 13/10
Karin Jirström, Lund
Göran Laurell, Uppsala 
Ulf Lindblad, Göteborg
Ulrika Smedh, Göteborg
Adjungerad: Joel Johansson, Linköping 
Sekreterare: Monica Windén

FORSKNINGSDELEGATIONENS  
PRIORITERINGSKOMMITTÉ
Ordförande: Håkan Billig, Göteborg, t.o.m. 30/6 
Tf. ordförande: Mats Ulfendahl, Stockholm 
fr.o.m. 1/7
Vice ordförande: Magnus Domellöf, Umeå, 
t.o.m 30/6, Charlotta Dabrosin, Linköpings fr.o.m. 
13/10  
Inge Axelsson, Östersund
Kjell Bergfeldt, Stockholm
Niklas Dahl, Uppsala
Yvonne Forsell, Stockholm
Ingela Hammar, Göteborg
Ola Hammarsten, Göteborg
Karin Jirström, Lund
Ann Josefsson, Linköping
Thomas Kahan, Stockholm
Mona Landin-Olsson, Lund 
Kerstin Landin-Wilhemsen, Göteborg
Maria Lerm, Linköping
Eva Lindberg, Uppsala
Peter Nordström, Umeå
Bodil Ohlsson, Malmö 
Hilpi Rautelin, Uppsala
Sara Regnér, Lund
Elisabeth Ronne Engström, Uppsala
Karin Strigård, Umeå 
Malin Sund, Umeå
Jan Svedenhag, Stockholm 
Anders Waldenström, Umeå
Ola Winqvist, Stockholm
Sekreterare: Monica Windén 
 
DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING 
Ordförande: Torbjörn Ledin, Linköping
Hans Hjelmqvist, Stockholm
Mats Lindström, Malmö
Karl Lundblad, Västerås 
Gösta Eliasson, Halmstad 
Max Rademaekers, Umeå
Sekreterare: Annie Melin 
 
DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK 
ETIK
Ordförande: Ingemar Engström, Örebro
Läkarrepresentanter:
Claudia Bruss, Lund
Helena Dreber, Lekeberg 
Ann Edner, Uppsala
Erik Iwarsson, Stockholm
Tiit Mathiesen, Stockholm
Marit Karlsson, Linköping
Anders Ågård, Göteborg
Allmänhetens representanter:
Anders Bremer, Borås
Ulrika Sandén, Örebro
Yrsa Stenius, Stockholm
Adjungerade ledamöter:
Carolina Nordmark, Örebro
Kristina Söderlind Rutberg, Linköping
Sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson 

DELEGATIONEN FÖR MEDICINSKA 
RIKSSTÄMMAN
Ordförande: Catarina A. Malmros, Stockholm 
Boel Andersson Gäre, Jönköping 
Ing-Marie Bergbrant, Göteborg
Kjell Bergfeldt, Stockholm
Andreas Borsiin, Karlskrona
Mia Engström, Lund
Lotti Helström, Stockholm
Maria Larsson, Stockholm
Gunnar Ljunggren, Stockholm
Anna Nager, Stockholm
Inger Nordin, Örebro 
Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå 
Adjungerad ledamot: Filippa Nyberg 
Sekreterare: Eva Kenne

KANDIDAT- OCH UNDERLÄKAR- 
FÖRENINGEN
Ordförande: Mia Engström
Natte Hillerberg, Skattmästare
Jonatan Nordmark , Vetenskaplig sekreterare
Jonas Wesam Zineldin, AT-samordnare
Ida Sundberg, Redaktör
Hampus Holmer, Internationell sekreterare
Carolina Nordmark, Medicinsk-etisk sekreterare
Andreas Borsiin, Riksstämmesamordnare
Karl Lundblad, Utbildningssekreterare
Patrick Vigren, Hedersordförande
Lokalortsrepresentanter: 
Eva Gullberg, Göteborg
Elin Roos, Stockholm
Rasmus Stenmark Persson, Umeå
Sara El Gharbi, Linköping
Tove Freiburghaus, Malmö/Lund 
Sebastian de Brun Mangs, Örebro

KOMMITTÉN FÖR IT 
Ordförande: Göran Petersson, Kalmar
Mattias Agestam, Stockholm
Johanna Berg, Kristianstad
Susanne Bergenbrant Glas, Stockholm
Anne Björk, Uppsala 
Jonas Zineldin, Värnamo 
Adjungerad: Daniel Karlsson, Linköping
Sekreterare: Annie Melin

KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK 
KVALITET
Ordförande: Ulf Haglund, Uppsala
Pär Nordin, Östersund 
Li Felländer-Tsai, Stockholm 
Sofia Gudbjörnsdottir, Göteborg 
Nina Nelson, Linköping

KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD
Ordförande: Hans Rutberg, Linköping  
Ullakarin Nyberg, Stockholm  
Ann Josefsson, Linköping 
Urban Nylén, Stockholm 
Pelle Gustafson, Stockholm 
Karin Puck Härenstam, Stockholm
 

KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK  
SPRÅKVÅRD 
Ordförande: Magnus Fogelberg, Skövde 
Linda Ahlqvist, Stockholm
Karin Bergqvist, Stockholm
Birgit Wilhelmson, Stockholm
Tove Gunnarsson, Stockholm
Monica von Heijne, Stockholm
Åsa Holmér, Stockholm
Maria Kvist, Stockholm
Hans Nyman, Stockholm
Ola Karlsson, Stockholm
Tom Pettersson, Helsingfors
Björn Smedby, Uppsala 
Sekreterare: Annie Melin

KOMMITTÉN FÖR  
LÄKEMEDELSFRÅGOR 
Ordförande: Ylva Böttiger, Linköping 
Lydia Holmdahl, Lund,  
Magnus Axelsson, Göteborg 
Mikael Hoffmann, Linköping 
Göran Bergh, Stockholm 
Sofia Ernestam, Stockholm  
Kristina Seling, Krokom

KOMMITTÉN FÖR PREVENTION 
Ordförande: Lars Jerdén, Dalarna
Eva Angenete, Västra Götaland
Katja Stenström Bohlin, Västra Götaland
Ann-Marie Calander, Västra Götaland
Anna Gunnerbeck, Stockholm
Karin Hyland, Stockholm
Lovisa Högberg, Dalarna
Elin Khokar, Jämtland
Anna Kiessling, Stockholm
Benno Krachler, Västerbotten
Christina Lindén, Västerbotten
Yvonne Lowert, Stockholm
Sven Montan, Skåne
Roger Olsson, Jämtland
Elisabeth Roeck-Hansen, Stockholm
Hanne Tönnesen, Västra Götaland
Lars Weinehall, Västerbotten
Åsa Wetterqvist, Uppsala

KOMMITTÉN FÖR GLOBAL HÄLSA 
Ordförande: Tobias Alfvén, Stockholm
Emilia Alfonzo, Göteborg
Anna Mia Ekström, Stockholm
Anneli Ivarsson, Umeå
Hampus Holmer, Malmö/Lund
Åsa Leufven, Stockholm
Andreas Mårtensson, Uppsala
Max Petzold, Göteborg
Johan von Schreeb, Stockholm

LEVNADSVANEPROJEKTET 2.0
Projektledare: Anna Kiessling, Stockholm 
Ann-Marie Calander, Göteborg
Yvonne Lowert, Stockholm
Roger Olsson, Östersund 
Eva Zeisig, Stockholm
Projektkoordinatorer: Lilian Lindberg,  
Agneta Davidsson Ohlson

EN VÄRDEFULL VÅRD 
ARBETSGRUPP 
Ordförande: Karl Sallin, Stockholm  
Peter Friberg, Göteborg
Märit Halmin, Stockholm
Rurik Löfmark, Gävle 
Lollo Makdessi, Norrköping
Jonas Sjögreen, Västerås
Sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson

EN VÄRDEFULL VÅRD 
REFERENSGRUPP 
Saskia Bengtsson, Bankeryd 
Fredrik Settergren, Uppsala  
Anna Falk, Västernorrland  
Karsten Offenbartl, Lund/Malmö 
Naomi Clyne, Lund/Malmö  
Magnus Olivecrona, Örebro  
Anna UM Sjöström, Umeå 
Olof Heimbürger, Solna 
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NYTT RÄKENSKAPSÅR Efter  
stadgeändring har SLS bytt räkenskapsår 
från brutet till kalenderår. Bokslutet per 
2015-12-31 omfattar 12 månader. Siffror 
inom parentes avser föregående års period 
(18 månader).

VERKSAMHETEN Medlemsavgiften för 
verksamhetsåret 2015 har oförändrat uppgått 
till 700 kronor för alla ordinarie och associe-
rade medlemmar. Pensionärer betalar 350 
kronor. Studerande medlemmar betalar 100 
kronor. Medlemmar som är examinerade 
men inte legitimerade betalar 350 kronor 
(under högst fem år).

RESULTAT Summan av Läkaresällskapets 
rörelseintäkter uppgår till 24,3 mkr  
(44,3 mkr) och finansiella intäkter till  
1,8 mkr (6,0 mkr) De totala kostnaderna för 
Sällskapets samtliga verksamhetsområden 
har under perioden uppgått till 26,2 mkr 
(48,1 mkr). Resultatet per 2015-12-31  
uppgick till -0,05 mkr (2,2 mkr).

STIFTELSEFÖRVALTNINGEN
Stiftelseförvaltningen är en samförvaltning 
i SEB för 139 anknutna stiftelsers kapital, 
som envar har sitt andelstal. För varje stif-
telse lämnas särskild redovisning.  
Samförvaltningens förmögenhet per  
2015-12-31 uppgick till 865,4 mkr  
(824,0 mkr). 

Utöver förvaltningen hos SEB låg vid års-
skiftet sju stiftelser hos Kammarkollegiet, 
med ett marknadsvärde på 219,3 mkr  
(216,4 mkr). Förvaltningen av Bengt Ihres 
Fond ligger kvar hos SLS. 
Totala förmögenheten, räknat på mark-
nadsvärde, uppgick per 2015-12-31 till  
1,6 miljarder kronor.  
 
UTDELNING AV ANSLAG SLS har 
under utdelningsperioden 2015 delat ut 
37,2 mkr till ändamålet. Till förfogande för 
utdelning under perioden 2016 finns 41,4 
mkr.  

VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER 2015-12-31 (MKR)

STIFTELSETILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER 2015 (TKR)

     
                             Bokförda värden                                                        Marknadsvärden

Fondandelar långfristiga  värdepappersinnehav                                                        1 103 642                                                                             1 529 807

 
Kassa och Bank                                                                 32 143                                                                                      32 143  
   

Summa Tillgångar                                                          1 135 785                                                                              1 561 950

VERKSAMHETSÅRET 2015
SAMMANFATTNING AV EKONOMIN

 

56,5% 

14,3% 

11,4% 

9,1% 

3,2% 

2,1% 
2,1% 

0,2% 0,3% 0,7% 

Samförvaltningen (865,4)

Kammarkollegiet (219,3)

Ihre (175,1)

Sö-Kö (139,1)

SLS (49,5)

Lindgren (32,8)

Lagerström (31,8)

Kongress (2,5)

H. Maschefe (4,1)

I. Johansson (11,0)

 

56,5% 

14,3% 

11,4% 

9,1% 

3,2% 

2,1% 
2,1% 

0,2% 0,3% 0,7% 

Samförvaltningen (865,4)

Kammarkollegiet (219,3)

Ihre (175,1)

Sö-Kö (139,1)

SLS (49,5)

Lindgren (32,8)

Lagerström (31,8)

Kongress (2,5)

H. Maschefe (4,1)

I. Johansson (11,0)



54 5543

ÅRSREDOVISNING 
2015-01-01 – 2015-12-31
Organisationsnummer 802002-1914

55

För en förbättrad  
hälsa i samhället 



56 57

Svenska Läkaresällskapet, org. nr 802002-1914, årsredovisning 2015.

1/10

Förvaltningsberättelse
Nämnden för Svenska Läkaresällskapet (SLS), organisationsnummer 802002-1914, avger härmed årsredovisning för 1 
januari - 31 december 2015. Siffror inom parentes visar belopp för det förlängda räkenskapsåret 1 juli 2013 - 31 
december 2014 (18 månader), om inget annat anges.

Allmänt om verksamheten
SLS, stiftat år 1807, är en professionell sammanslutning med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och 
kvalitet för utveckling inom hälso- och sjukvården. Syftet är att verka för en bättre sjukvård för dagens och 
morgondagens patienter. SLS driver viktiga samhällsfrågor och består av ca 11 800 medlemmar i 68 vetenskapliga 
sektioner, nio lokala läkarsällskap och 19 associerade föreningar. Integritet och oberoende är fundamentet för 
verksamheten och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS har förtroendet att förvalta över 150 olika stiftelser med ändamål att stödja forskning inom det medicinska 
området. Under 2015 har SLS delat ut 37,2 Mkr (under 2014: 33,0 Mkr) till ändamålen. För SLS, inklusive stiftelserna, 
uppgår likvida medel samt fondandelar och långfristiga värdepapper till ca 1,6 miljarder kronor.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
SLS har fortsatt beviljats ekonomiska medel från Socialstyrelsen för att driva Levnadsvaneprojektet under 2015. Syftet 
har varit att öka kunskapen om och intresset för preventivt och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. 
Under 2015 användes 3,5 mkr. Projektet avslutades februari 2016 med ett symposium "Hur kan hälso- och sjukvården 
och samhället förebygga övervikt & fetma?" med inbjudna föreläsare, bland annat Michael Marmot.

Under 2015 deltog SLS för andra gången med eget 2-dagars program i Almedalen. Programmet var välbesökt och utgick 
från SLS prioriterade frågor om läkares fortbildning, hälsa och samhälle, levnadsvanor och "en värdefull vård". 

Under två dagar i december arrangerade SLS Medicinska Riksstämman på Stockholm Waterfront. Temat var 
"Morgondagens vård och hälsa -utmaningar & möjligheter". En förmån som SLS erbjöd sina medlemmar var fritt 
inträde till 2015 års Riksstämma. Mötet var mycket uppskattat och hade drygt 2 000 besökare.

Omvårdnaden av det kulturhistoriskt värdefulla huset på Klara Östra Kyrkogata har säkrats genom framtagandet av ett 
långsiktigt vårdprogram. Under 2015 har en varsam renovering av matsalen genomförts med stöd av experter för att 
återskapa den till sin ursprungliga glans.

Medlemmar
SLS hade vid utgången av 2015 ca 11 800 (12 400) medlemmar.

Nämnden och arbetsutskottet
Nämndens sammansättning framgår av sidan 10. Nämnden har haft åtta sammanträden och arbetsutskottet sju 
sammanträden under 2015.

Finansiell hantering
Placeringsrådet har träffats tre gånger under verksamhetsåret. SLS placeringsråd har till syfte att vara en rådgivande 
beredningsgrupp för SLS nämnd i frågor angående kapitalplaceringar och stiftelser utifrån placeringsreglementet.

Allmänt om verksamheten

Väsentliga händelser under  verksamhetsåret

Medlemmar

Nämnden och arbetsutskott

Finansiell hantering
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SLS Investeringsfond har haft en mycket god utveckling under året, med en uppgång på 8,1 % för 2015. Huvuddelen av 
tillgångarna finns inom aktier och räntebärande placeringar. 

Under 2015 har SLS erhållit donationer från två olika testamentsgivare. Den ena donationen har som syfte att främja 
forskning om sjukdomen SLE och den andra donationen ska främja forskning om sjukdomen MS.

Kommentarer till årets resultat
Verksamhetsresultatet summerar till -1,9 Mkr (-3,8 Mkr). Resultatet efter finansiella investeringar är -54 Tkr (2,2 Mkr). 
Efter bokslutsdispositioner uppgår årets resultat till -0,6 Mkr (2,2 Mkr).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg kommer att lämna SLS under våren 2016 för att gå vidare till nytt 
uppdrag. Rekrytering av efterträdare pågår.
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Resultaträkning
Kr Not 2015-01-01-

2015-12-31
2013-07-01-
2014-12-31

(12 mån.) (18 mån.)

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 6 427 553 9 583 907
Verksamhetsbidrag 1 8 297 353 20 497 197
Förvaltningsarvode 4 864 999 7 804 322
Konferens- och hyresintäkter 3 094 163 4 552 918
Övriga intäkter 2 1 629 354 1 832 301
Summa verksamhetsintäkter 24 313 422 44 270 645

Verksamhetskostnader
Informations- och kunskapsspridning 3 -8 108 969 -19 527 488
Övriga externa kostnader 4 -6 835 748 -12 600 023
Personalkostnader 5 -11 269 888 -15 953 960
Summa verksamhetskostnader -26 214 605 -48 081 471

Verksamhetsresultat -1 901 183 -3 810 826

Finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 6 1 837 964 5 877 145
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 418 121 885
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -3 784 -4 652
Summa finansiella investeringar 1 847 598 5 994 377

Resultat efter finansiella investeringar -53 585 2 183 551

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -500 000 -
Summa bokslutsdispositioner -500 000 -

Årets resultat -553 585 2 183 551

Resultatdisposition
Ianspråktagande av balanserade vinstmedel 162 327 -
Ianspråktagande av ack. realisationsresultat 391 258 -
Avsättning till ackumulerat realisationsresultat - -2 021 224
Balanseras i ny räkning - -162 327
Summa årets resultatdisposition 553 585 -2 183 551
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Kr                     Not          2015-01-01-            2013-07-01- 
                                                 2015-12- 31                   2014-12-31                                                                                                                
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    (12 mån.)                        (18 mån.)

   
Summa verksamhetsintäkter                                                                                     24 313 422                44 270 645                                                                                                           

   Summa verksamhetskostnader                                                                               -26 214 605                -48 081 471                                                                                                      

   
Verksamhetsresultat                                                                                                   -1 901 183                   -3 810 826                                                                                                    

   Summa  bokslutsdispositioner                                                                                     -500 000                                   -                                                                                      

   Summa  finansiella investeringar                                                                             1 847 598                      5 994 377                                                                                            

   Resultat efter finansiella investeringar                                                                       -53 585                      2 183 551                                                                                             

   
Årets resultat                   -553 585                     2 183 551

   Summa årets resultatdisposition                                                                                    553 585                  -2 183 551
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Balansräkning
Kr Not 2015-12-31

2014-12-31

Tillgångar
Byggnad 7 10 10
Inventarier 10 10
Konst, litteratur och medaljsamlingar 50 50
Summa materiella anläggningstillgångar 70 70

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran koncernföretag 500 000 -
Andelar koncernföretag 8 50 010 50 010
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 54 871 224 35 021 224
Summa finansiella anläggningstillgångar 55 421 234 35 071 234

Summa anläggningstillgångar 55 421 304 35 071 304

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 795 518 916 954
Övriga fordringar 31 099 67 485
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 564 758 297 845
Kassa och bank 10 7 779 697 13 831 838
Summa omsättningstillgångar 9 171 072 15 114 122

Summa tillgångar 64 592 376 50 185 426

Eget kapital och skulder 11

Summa eget kapital 38 210 741 38 764 326

Långfristiga skulder
Beviljade icke utbetalda anslag 4 926 543 4 769 096
Ändamålsbestämda donationer 12 15 580 593 -
Summa långfristiga skulder 20 507 137 4 769 096

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 768 779 1 793 106
Övriga skulder 13 2 109 160 1 788 267
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 996 558 3 070 631
Summa kortfristiga skulder 5 874 498 6 652 004

Summa eget kapital och skulder 64 592 376 50 185 426

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kr             Not             2015-12-31           2014-12-31 
                                       

   Summa materiella anläggningstillgångar                                                                  70                                          70                                                                                                     

   
Summa finansiella anläggningstillgångar                                                   55 421 234                          35 071 234                                                                                                      

   
Summa anläggningstillgångar                                                                       55 421 304                          35 071 304                                                                                                      

   
Summa omsättningstillgångar                                                                        9 171 072                          15 114 122                                                                                                          

   
Summa tillgångar                                                                                             64 592 376                         50 185 426                                                                                                  

                
Summa eget kapital                                                                                         38 210 741                         38 764 326                                                                                      

   
Summa långfristiga skulder                                                                           20 507 137                             4 769 069                                                                                 

   
Summa kortfristiga skulder                                                                              5 874 498                            6 652 004                                                                               

   
Summa eget kapital och skulder                                                                   64 592 376                          50 185 426
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Redovisningsprinciper och noter
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar gjorda inbetalningar för medlemskap i SLS. Medlemsavgifterna intäktsförs när betalning sker 
och periodiseras till det räkenskapsår de tillhör.
Verksamhetsbidrag
Ett bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget emottages. Om bidraget är till för att täcka en kostnad sker 
intäktsredovisning så att den ställs mot den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast 
när det i hög grad av sannolikhet kan antas att bidraget inte kommer att återkrävas. Verksamhetsbidrag skuldförs 
därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Statliga bidrag redovisas i enlighet med BFN R 5.

Övriga intäkter
Förvaltningsarvoden tas ut löpande från SLS förvaltade stiftelser efter att respektive stiftelses årsredovisning har 
avlämnats. Konferens- och hyresintäkter av SLS fastighet intäktredovisas i takt med att de upparbetats eller att 
ifrågavarande tjänster levererats.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader omfattar ändamåls-, medlems-, administrations- och fastighetskostnader. Gemensamma 
kostnader såsom kostnader för personal, IT, fastighetsförvaltning, marknadsföring, kansli och möteskostnader fördelas 
mellan ändamåls- och administrationskostnader enligt fördelningsnycklar.

Kostnader för administration, som uppstår som en direkt följd av en aktivitet eller ett projekt inom ändamålen, räknas 
som ändamålskostnader. Den administrativa hanteringen vid beviljande av forskningsanslag är ett exempel på en sådan 
kostnad. Ändamålskostnaderna inkluderar också kostnader för informationsspridning, personal och andra kostnader 
direkt hänförliga till ändamålet.

Tillgångar och skulder
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde minskat med av- och nedskrivningar.

Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Långfristiga innehav av aktier och andelar och andra räntebärande instrument värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Portföljmetoden tillämpas, det vill säga nedskrivningar görs inte för enskilda 
placeringar, om inte det verkliga värdet för hela aktieportföljen är lägre än anskaffningsvärdet.
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2015-01-01-
2015-12-31

2013-07-01-
2014-12-31

(12 mån.) (18 mån.)

Not 1 Verksamhetsbidrag
Statligt verksamhetsbidrag för Levnadsvaneprojektet (LV) 3 531 132 11 277 832
Medicinska Riksstämman 400 000 6 524 086
Fonder och stiftelser 3 978 221 1 902 979
Övriga bidrag 388 000 792 300
Summa verksamhetsbidrag 8 297 353 20 497 197

Not 2 Övriga Intäkter
Försäljning och övriga intäkter 1 148 354 1 485 801
Berzelius symposier 481 000 346 500
Summa övriga intäkter 1 629 354 1 832 301

Not 3 Informations- och kunskapsspridning  
Ersättningar till medverkande läkare i LV-projektet 1 573 824 7 224 804
Produktion SLS-aktuellt 895 487 946 879
Medicinska Riksstämman 1 637 771 4 733 885
Diverse underentreprenörer 934 766 1 093 874
Konferens- och hyreskostnader 2 721 199 4 243 276
Marknadsföring och annonsering 345 921 1 284 770
Summa informations- och kunskapsspridning 8 108 968 19 527 488

Not 4 Övriga externa kostnader
Konsultkostnader 1 517 835 4 408 100
Resekostnader 1 288 757 2 555 570
IT-kostnader 1 361 885 1 654 371
Möteskostnader 1 707 217 2 156 312
Administrationskostnader 960 054 1 825 670
Summa övriga externa kostnader 6 835 748 12 600 023
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2015-01-01-
2015-12-31

2013-07-01-
2014-12-31

(12 mån.) (18 mån.)

Not 5 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar
Personal
Anställda inkl. VD 6 423 175 9 235 805
Summa personalens löner 6 423 175 9 235 805

Förtroendevalda och övriga arvoderade
Nämnd 421 638 694 443
Övriga arvoderade 538 441 430 282
Summa arvode 960 079 1 124 725

Sociala- och pensionskostnader
Sociala kostnader 2 226 632 3 053 834
Pensionskostnader inkl. löneskatt 1 518 412 2 307 163
Övriga lönebikostnader 141 590 232 433
Sociala- och pensionskostnader 3 886 634 5 593 430

Totalt Personalkostnader 11 269 888 15 953 960

Medelantalet anställda
Kvinnor 9 9
Män 2 2
Summa 11 11

Könsfördelning inom Svenska Läkaresällskapets nämnd
Kvinnor 5 5
Män 9 9
Summa 14 14

Not 6 Resultat från finansiella tillgångar
Utdelning SLS Investeringsfond, SLS depå 1 837 964 1 659 840
Återbetalning aktieägartillskott, AB Hygiea - 500 000
Avyttring IPULS - 1 696 081
Försäljning värdepapper - 2 021 224
Summa resultat från finansiella tillgångar 1 837 964 5 877 145

Not 7 Byggnad
Fastigheten Stockholm Hägern Större 9 10 10

Klara Östra Kyrkogata 10, Klara Församling Stockholm
Fastigheten är gravationsfri. Taxeringsvärde behöver ej åsättas.
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   Totalt personalkostnader                                                                        11 269 888                     15 953 960
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Fastigheten Stockholm Hägern Större 9                                                                10                                  10
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2015-12-31 2014-12-31

Not 8 Andelar koncernföretag

AB Hygiea (556368-7324)
Antal aktier 1 000 1 000
Andelar 100% 100%
Bokfört värde 50 000 50 000

Anskaffningsvärde 4 100 000 4 100 000
Koncernredovisning enl. 7 kap. 3§ ÅRL behöver inte upprättas.

Equalis AB (556515-2087)
Antal aktier 384 384
 Andelar 24% 24%
Bokfört värde 10 10

Anskaffningsvärde 384 000 384 000

Summa bokfört värde  andelar koncernföretag 50 010 50 010

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

SLS depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång 35 021 224 53 000 000
Inköp under året 5 000 000 -
Försäljningar under året - -17 978 776
Redovisat värde vid årets utgång 40 021 224 35 021 224

Marknadsvärde 49 462 673 42 110 498

Hildegard Maschefe depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång - -
Inköp under året 3 950 000 -
Redovisat värde vid årets utgång 3 950 000 -

Marknadsvärde 4 126 628 -

Ingegerd Johansson depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång - -
Inköp under året 10 900 000 -
Redovisat värde vid årets utgång 10 900 000 -

Marknadsvärde 10 987 268 -

Summa redovisat värde vid årets utgång 54 871 224 35 021 224

Summa marknadsvärde 64 576 569 42 110 498
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2015-12-31 2014-12-31

Not 10 Kassa och bank

Verksamhetens banktillgodohavanden 5 170 292 13 433 176
Ändamålsbestämda banktillgodohavanden 2 609 405 398 662
Summa kassa och bank 7 779 697 13 831 838

Not 11 Eget kapital

Föreningskapital 2 519 392 2 519 392
Ändamålsbestämda fonder 649 000 649 000
Ackumulerat realisationsresultat 35 433 607 33 412 383
Balanserat resultat 162 327 -
Årets resultat -553 585 2 183 551
Summa eget kapital 38 210 741 38 764 326

Not 12 Ändamålsbestämda donationer
Hildegard Maschefe 4 106 436 -
Ingegerd Johansson 11 474 157 -
Summa ändamålsbestämda donationer 15 580 593 -

Not 13 Övriga skulder

Personalens skatter 1 088 076 888 650
Skuld Levnadsvaneprojektet 468 868 205 530
Övriga skulder 52 216 694 087
Kortfristig skuld AB Hygiea 500 000 -
Summa övriga skulder 2 109 160 1 788 267

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 963 737 958 819
Förutbetalda verksamhetsbidrag - 912 464
Upplupna kostnader 1 032 821 1 199 348
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 996 558 3 070 631
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Summa kassa och bank                                                                           7 779 697                     13 831 838
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Stockholm den 5 april 2016

Kerstin Nilsson Stefan Lindgren Mats Holmström
Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Torbjörn Ledin Ylva Böttiger Ingemar Engström

Patrik Danielson Catarina Almqvist-Malmros Mats Ulfendahl

Karl Sallin Bo Runeson Patrick Vigren

Ingmarie Skoglund Märit Halmin

Filippa Nyberg
Verkställande direktör

Revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2016

Peter Strandh Margareta Troein Töllborn Peter Aspelin
Auktoriserad revisor, EY Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

                         
              Stockholm den 5 april 2016                                    

  Kerstin Nilsson        Stefan Lindgren    Mats Holmström 
              Ordförande        Vice ordförande    Sekreterare                                   

  Torbjörn Ledin        Ylva Böttiger                  Ingemar Engström

              Patrik Danielson       Catarina Almqvist-Malmros   Mats Ulfendahl

              Karl Sallin                     Bo Runeson                                Patrick Vigren

              Ingmarie Skoglund       Märit Halmin                 

              Filippa Nyberg
              Verkställande direktör                 

              Revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2016                

              Peter Strandh                       Margareta Troein Töllborn                    Peter Aspelin
              Auktoriserad revisor, EY                   Förtroendevald revisor                          Förtroendevald revisor           
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Revisionsberättelse 
Till Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigeförsamling 

Org nr 802002-1914

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Läkaresällskapet Verksamheten för räkenskapsåret 2015.  

Nämndens ansvar för årsredovisningen 

Det är nämnden som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som nämnden 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär 
detta att han har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek-
tiviteten i föreningens interna kontroll. En revision inne-
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
nämndens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av nämndens förvaltning för Svenska 
Läkaresällskapet Verksamheten för räkenskapsåret 2015. 

Nämndens ansvar 

Det är nämnden som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon nämndledamot har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att fullmäktigeförsamlingen beviljar nämndens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm 20 april 2016 
 

 

Peter Strandh                              Margareta Troein Töllborn 
Auktoriserad  revisor                  Förtroendevald revisor 
 
 
Peter Aspelin 
Förtroendevald revisor 
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