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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation.  
Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  

Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.
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För förbättrad  
hälsa och sjukvård i samhället

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens  
oberoende, vetenskapliga och professionella 
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 förbättrad 
hälsa och sjukvård i samhället. Det gör vi bland 
annat genom att initiera och driva viktiga  
samhällsfrågor genom våra medlemmar och  
vetenskapliga sektioner. 

Integritet och oberoende är fundamentet för  
vår verksamhet och en förutsättning för  
vår samhällsroll.

www.sls.se

Viktiga värden i  
hälso- och sjukvården

    tvecklingen av hälso- och     
   sjukvården sker enligt olika  

    mer eller mindre långlivade      
     ideologier. Ett utmärkande

     drag för flera av dem är att de 
som mått på kvalitet anger krite-

rier som inte direkt återspeglar vårdens 
kärnvärden. Ju längre från vården dessa 
ideologier finns – desto svagare är oftast 
kopplingen. Istället dominerar kvantita-
tiva mått som snarare återspeglar graden 
av mätbarhet.

Svenska Läkaresällskapet utgår i all 
sin verksamhet från sina kärnvärden 
 – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. 
Dessa områden bevakas och utvecklas 
kontinuerligt av fasta delegationer. Vårt 
engagemang återspeglas även i en rad 
uppmärksammade debatter som rör 
hälso-och sjukvårdens utveckling, delak-
tighet i utvecklingsprojekt, egna arrange-
mang och i våra remissvar. Dessutom 
driver vi en rad projekt i kommittéer och 
arbetsgrupper. Två nya arbetsgrupper 
har tillsatts under året för att utveckla de 
områden som Fullmäktige 2016 uppdrog 
åt oss att göra; primärvård och kollegial 
kvalitetsgranskning.  

SLS har hög trovärdighet och där-
med stora möjligheter att påverka.  
Vi samverkar brett, men är samtidigt 
noga med att understryka våra priori-
teringar. Några centrala frågor som SLS 
fokuserat på under 2016 rör kunskapsut-
veckling och kunskapsspridning i hälso- 
och sjukvården och i samhället samt 
betydelsen av att undvika detaljstyrning 
av vården från staten och myndigheter. 

Inriktningen bör utgöra ramar för 
verksamheten, i övrigt ska professionen 
få styra, mot bakgrund av kompetens, 
ansvar och behov. Viktiga frågor som vi 
fortsätter att driva under 2017. 

SLS höga aktivitetsnivå är beroende 
av engagerat arbete från många kollegor 
och från vårt professionella kansli. 
   Jag vill särskilt uppmärksamma vår 
nya kongress ”Framtidens Medicin och 
Hälsa” som äger rum den 14-15 novem-
ber 2017 på Waterfront i Stockholm. 
Årets program inriktas på läkarrollen i 
framtidens hälso-och sjukvård, med  
fokus på samverkan, ansvar och tolk-
ningsföreträde mot bakgrund av patien-
ternas och samhällets behov. Välkomna 
att bidra till debatten och till utveck-
lingen av hälso- och sjukvården!

Svenska Läkaresällskapets röst 
är beroende av starkt stöd från våra 
sektioner och medlemmar. Det handlar 
om vår trovärdighet och tyngden i våra 
argument. Att vara en sektion i SLS eller 
medlem i någon av våra sektioner bety-
der också att vara en del av SLS.  
Innebörden av detta  
kommer att vara  
en central fråga  
under 2017. 

U

VERKSAMHETSÅRET 2016
ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Svenska Läkaresällskapets röst är beroende  
av starkt stöd från våra sektioner och  

medlemmar. Det handlar om vår trovärdighet och  
tyngden i våra argument.

Stefan Lindgren
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet
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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
ORGANISATION & STYRNING

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
NÄMNDEN 2016

1. Stefan Lindgren Ordförande,  
professor i medicin, Lund, överläkare, 
Gastrokliniken, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö 
2. Britt Skogseid Vice ordförande, 
professor i tumörbiologisk endo-
krinologi, Institutionen för Medicin-
ska vetenskaper, Uppsala universitet, 
överläkare vid sektionen för  
Onkologisk endokrinologi,  
Akademiska sjukhuset 
3. Mats Ulfendahl Ordförande  
Forskningsdelegationen och  
prioriteringskommittén, professor, 
Institutionen för neurovetenskap, KI 
4. Torbjörn Ledin Ordförande  
Utbildningsdelegationen, professor,  
Institutionen för klinisk och  
experimentell medicin, Oto-Rhino-
Laryngologi, Linköpings universitet
5. Mikael Sandlund Ordförande 
Etikdelegationen, professor i  
psykiatri, Umeå universitet, 
överläkare Psykiatriska kliniken, 

Norrlands universitetssjukhus
6. Karl Franklin Vetenskaplig sekre-
terare, universitetslektor, överläkare 
i Kirurgi, Umeå universitet/Norrlands 
universitetssjukhus. (Avgick 1/11 
2016) 
7. Bo Runeson Professor, överläk-
are, Centrum för psykiatriforskning, 
Norra Stockholms psykiatri, KI 
8. Ingmarie Skoglund Medicine 
doktor, specialist i allmänmedicin,
FoU Primärvård VGR och Göteborgs 
universitet
9. Karl Sallin Specialist i pediatrik, 
doktorand, Astrid Lindgrens barn-
sjukhus samt Uppsala universitet.
10.  Christina Bergh Professor i 
obstetrik och gynekologi, Reproduk-
tionsmedicin, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset 
11. Patrick Vigren Neurokirurg, verk-
samhetschef,  Neurologiska kliniken, 
Linköpings Universitetssjukhus 

12. Märit Halmin Medicine  
doktor, specialist i Anestesi- 
och intensivvård Södersjukhuset,  
Institutionen för Medicinsk Epide-
miologi och Biostatistik, KI 
13. Patrik Danielson Professor,  
prodekan, Medicinska fakulteten, 
Umeå universitet, överläkare i ögon-
sjukdomar, Norrlands universitets-
sjukhus
14. Mia Engström Adjungerad 
ledamot, ordförande i Kandidat- och 
underläkarföreningen, Leg. läkare
 
Per Johansson Kanslichef SLS  
(Tillträdde tjänsten i september 2016)
 

68 
Vetenskapliga sektioner

19
Associerade föreningar

Fullmäktige

Delegationer
Kommittéer

Nämnden AU
Nämndens arbetsutskott

SLS 
kansli

9
Lokala läkaresällskap

Svenska Läkaresällskapet har runt  
11 000 medlemmar. Medlemmarna utövar  

sin verksamhet inom SLS delegationer,  
kommittéer och vetenskapliga sektioner.

Medlemmar

En stor del av SLS verksamhet  
bedrivs i dess sektioner som 

har till uppgift att bevaka och 
främja forskning, utbildning 

och utveckling inom sina 
ämnesområden – från 

akutsjukvård till urologi.

SLS har nio lokala 
läkaresällskap som har till uppgift 

att främja medicinsk forskning, 
utbildning, etik, kvalitet och 
utveckling inom hälso- och 

sjukvården.

SLS har 19 associerade  
föreningar som har till uppgift 

att bevaka och främja forskning, 
utbildning, etik och kvalitet  

inom medicinen eller närstående 
ämnesområden.

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

Fullmäktige fastställer riktlinjer och  
arbetsordning för Läkaresällskapets verksamhet och 

beslutar  om bildande av sektion, inval av av lokalt 
läkaresällskap samt om associering av förening.  

SLS har tre permanenta 
delegationer för: forskning, 

utbildning och medicinsk etik.  
Utöver delegationerna finns 

ett antal kommittéer och 
arbetsgrupper.

SLS styrelse består av ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, 

ordförande i de särskilda 
delegationerna, samt högst sju 
övriga ledamöter. Nämnden har 
sammanträtt åtta gånger under 

verksamhetsperioden.

Nämndens arbetsutskott består  
av SLS ordförande, vice  

ordförande och sekreterare  
samt en ledamot som  

nämnden utser inom sig.

SLS kansli har en central roll i  
verksamheten och leds av en 

kanslichef. Härifrån styrs ekonomi, 
kommunikation,  

administration och  
huvuddelen av verksamheten.

1. Stefan Lindgren 2. Britt Skogseid 3. Mats Ulfendahl 4. Torbjörn Ledin

5. Mikael Sandlund 6. Karl Franklin 7. Bo Runeson 8. Ingmarie Skoglund

9. Karl Sallin 10. Christina Bergh 11.Patrick Vigren

13. Patrik Danielson 14. Mia Engström  Per Johansson 12. Märit Halmin

TACK TILL AVGÅNGNA 
LEDAMÖTER 2016-06-30  
Kerstin Nilsson, Ingemar Engström, 
Mats Holmström, Ylva Böttiger,  
Catarina Almqvist Malmros 
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VERKSAMHETSÅRET 2016
KANSLICHEFEN HAR ORDET 

8

Utan det medicinska  
perspektivet finns risk 

 att forskningens relevans 
försvagas.
MATS ULFENDAHL  
ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR FORSKNING

För en patientorienterad  
hälso- och sjukvård

erksamhetsberättelsen för 2016 visar 
om något att SLS är en stark aktör inom 

svensk hälso- och sjukvård. När frågor 
som rör medicinsk forskning, utbildning, 

etik och kvalitet ska diskuteras är SLS den 
självklara arenan.   

 
2016 var ett händelserikt år med omfattande 
aktivitet. SLS har fortsatt sitt engagemang för en 
patientorienterad hälso- och sjukvård på veten-
skapliga och professionella grunder. Bland annat 
har SLS startat två nya arbetsgrupper – den ena 
med uppdrag att föreslå hur första linjens sjuk- 
vård kan stärkas med primärvården som bas och 
den andra som ska ta fram en modell för kva-
litetsutveckling i hälso- och sjukvården genom 
professionell granskning. SLS har även deltagit 
aktivt i samhällsdebatten kring hälso- och sjuk-
vården, inte minst via debattartiklar i Dagens  
Nyheter och Svenska Dagbladet, och vi har  
besvarat en mängd remisser. 

Tillsammans med Kungliga Vetenskaps- 
akademien har SLS under 2016 tagit fram rikt-
linjer för vad som ska krävas för att obeprövade 
behandlingsmetoder ska kunna användas på 
allvarligt sjuka patienter. SLS har även tagit fram 
en rapport om kärnkompetenser för säker vård 
tillsammans med andra organisationer som före-
träder vårdprofessioner. I Almedalen deltog SLS 
för tredje året i rad med eget program. SLS har 
även publicerat tre nummer av tidningen Vård 
och hälsa med fakta och nyheter om levnadsva-
nor, psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar – 
och i anslutning till varje publicering arrangerat 
ett seminarium.  
 
2016 beviljades SLS ekonomiska medel från 
Socialstyrelsen för att fortsatt driva det så kallade 
Levnadsvaneprojektet, med syfte att bidra till att 
det preventiva och hälsofrämjande arbetet inte-
greras i hälso- och sjukvården. Under 2016 har 
det också varit sprudlande aktivitet i huset. SLS 
har ordnat Etik-, Preventions- och E-hälsodagar, 
Berzeliussymposier och en mängd Tisdagsdebat-
ter kring angelägna ämnen. 

Varje vecka stöter man på förtroendevalda 
från någon del av SLS – nämnd, delegation, 
kommitté, sektion eller annan gruppering – som 
träffas i huset för att diskutera framtidsfrågor.  
   Det har under året även varit en omfattande 
konferensverksamhet med många externa gäster. 
SLS har fortsatt den varsamma husrenoveringen 
och under hösten påbörjat projekteringsarbete 
för att rusta upp föreläsningssalen.

SLS delade ut forskningsbidrag om drygt 
25 miljoner kronor under året. Vi har också fått 
donerat eller ärvt stora förmögenheter till medi-
cinsk forskning inom olika sjukdomsområden 
– ytterligare ett tecken på det starka förtroende 
som finns för organisationen. Guldgruvan, som 
all denna fantastiska verksamhet vilar på, är de 
ideellt engagerade medlemmarna och hängivna 
medarbetare i kansliet. Vilket företag som helst 
skulle vara imponerat av hur mycket aktiviteter 
av god kvalitet SLS får ut med sina begränsade 
resurser.   

Vid utgången av 2016 hade SLS drygt  
11 000 medlemmar. Det är i dessa tider av 
utpräglat ”what´s in it for me?”- tänkande en 
mycket bra siffra för en ideell organisation. Men 
vi ska inte nöja oss med detta. En viktig aktivitet 
under 2017 blir att utreda villkoren för att koppla 
medlemskap i en sektion till moderföreningen 
SLS. Varför? Ju starkare SLS är desto mer kan vi 
bidra till en bättre hälsa  
och sjukvård för  
patienterna 
och samhället.

V
När frågor som rör medicinsk 
forskning, utbildning, etik och 

kvalitet ska diskuteras är SLS den 
självklara arenan. 

Per Johansson
Kanslichef
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4 angelägna områden för  
en god och jämlik vård & hälsa

VERKSAMHETSOMRÅDEN
VETENSKAP, UTBILDNING, ETIK OCH KVALITET

Vetenskap Etik

Medicinsk kvalitet

e-Hälsa

Utbildning

SLS arbetar med frågor baserade på  
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. 

Viktiga värden som bör genomsyra  
hela hälso- och sjukvården.  

Arbetet sker till stor del i SLS  
delegationer och kommittéer.

Svenska Läkaresällskapet 
 –för förbättrad hälsa och sjukvård 

Forskningspolitik
Anslag, stöd och priser

Grundutbildning
Vidareutbildning

Fortbildning

Etiska priniciper
Riktlinjer

Uttalanden

Nationella kvalitetsregister
Kunskap för bättre vård 

Digitalt stöd i hälso- och 
sjukvården

Prevention Global hälsa

Levnadsvanor
Primär och sekundär prevention 

Kroniska sjukdomar och folkhälsa 

Motverka hälsoklyftor  
Ökad kunskap och 

medvetenhet  

Vetenskap

Kvalitet/hälsa och sjukvård 
Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

 

Läkemedelsfrågor

Säker läkemedelsanvändning

Vetenskap
Utbildning
Etik
Kvalitet

Säker vård

Patientsäkerhet
Förbättringskunskap

Teamarbete

Organisation, styrning 
och ledning

Tillit och professionellt ansvar
Patientinflytande 

Behov och kontinuitet  

Medicinska
språkfrågor

Enhetligt medicinskt fackspråk
Medicinsk språkrådgivning

1. Bristande kontinuitet 
Svenska Läkaresällskapet anser 
att bristande kontinuitet är ett 
av de allvarligaste problemen i 
dagens hälso- och sjukvård och 
kan påverka såväl kvaliteten 
som patientens upplevelse av 
trygghet i vården. Under året 
har vi lyft frågan i flera debatt-
inlägg. SLS menar att det är helt 
nödvändigt att kraftigt minska 
detaljstyrningen i vården för att 
komma tillrätta med problemet. 
   Tillgänglighet har prioriterats 
framför kontinuitet, produk-
tivitet framför effektivitet och 
kvalitet. Patienterna och deras 
anhöriga är de som ytterst blir 
lidande av dessa förändringar.  
   SLS anser att ingen människa 
ska behöva känna sig reduce-
rad till ett vårdobjekt. Det är 
tillräckligt svårt att vara sjuk. 
Multisjuka patienter och de 
med långvariga sjukdomstill-
stånd, har en ovillkorlig rätt till 
en bättre kontinuitet i vården.[1]

2. Stärkt första linjens sjukvård  
Bristen på allmänläkare är 
mycket allvarlig och har på 
många håll nått en kritisk nivå 
som omöjliggör en välfung-
erande primärvård. SLS anser 
att det krävs ett tydligt politiskt 
ledarskap och blocköverskri-
dande samarbete för att få till 
stånd en statlig nationell primär-
vårdsreform. En välfungerande 
primärvård är viktig inte bara 

för att förverkliga målet om 
jämlik hälsa. Det finns veten-
skapliga belägg och en omfat-
tande internationell erfarenhet 
som talar för att en stärkt första 
linjens sjukvård är gynnsam för 
kontinuitet, patientsäkerhet, 
tillgänglighet, kvalitet, folkhälsa 
och kostnadseffektivitet.  
   Sverige är i dag ett av världens 
läkartätaste länder, men har 
samtidigt den lägsta andelen 
allmänläkare i OECD, cirka 
16 procent jämfört med 30–40 
procent i andra länder.  
   Detta ligger till grund för ett 
strukturproblem vars kärna 
består i att hälso- och sjukvård 
bedrivs på fel plats och av fel 
kompetens. I stället för att i 
öppen vård utnyttja generalister 
används slutenvårdsresurser till 
att möta alltför många behov 
med onödigt höga kostnader 
och allvarliga konsekvenser för 
kontinuitet, tillit och patient- 
säkerhet som följd. [2]  

3. Värdebaserad vård 
Läkaresällskapet granskar  
skeenden och reformer i hälso- 
och sjukvården utifrån ett  
vetenskapligt och etiskt pers- 
pektiv, med patientens och sam-
hällets bästa för ögonen. 
   I debatten om Nya Karolinska 
sjukhuset (NKS) kritiserade 
SLS införandet av värdebaserad 
vård – en otillräckligt prövad 
styrmodell. 

Hälso- och sjukvård ska bedrivas 
utifrån vetenskap och beprö-
vad erfarenhet samt prioriteras 
utifrån medicinska behov. SLS 
anser att värdebaserad vård 
utmanar gällande demokratiskt 
beslutade prioriteringsordning 
och undergräver behovsprin-
cipen som prioriteringsgrund. 
Införandet av värdebaserad 
vård har dessutom skett utan 
vetenskaplig grund och har inte 
prövats när det gäller patienter 
med komplexa vårdbehov. SLS 
anser att samma krav bör ställas 
på nya styr- och ersättningsmo-
deller i hälso-och sjukvården 
som på nya behandlingsmetoder 
– det ska finnas vetenskapligt 
stöd och en plan för utvärde-
ring. Därtill ska etiska principer 
beaktas. [3]

4. Vårdens behov och kunskaps- 
utveckling  
Hälso- och sjukvården i Sverige 
och internationellt genomgår 
stora och snabba förändringar. 
Förväntningarna på förbättring-
ar ökar och gapet mellan ambi-
tioner, möjligheter och verklig-
hetens begränsade resurser blir 
allt större. Med anledning av det 
har SLS, SBU och en arbets-
grupp inom KVA tagit initiativ 
till ett gemensamt idéprogram 
för kunskapsutvecklingen inom 
hälso- och sjukvården. Målet 
med idéprogrammet är att ta 
fram konkreta förslag till hur 

denna utveckling kan genom-
föras. Ett arbete som kommer 
pågå under hela 2017. 
   SLS menar att sjukvården 
måste utveckla nya arbetsproces-
ser för att leva upp till förvänt-
ningarna om en vård som utgår 
från patienternas och samhäl-
lets behov. För att klara detta 
behövs en väl fungerande första 
linje med allmänmedicinsk 
specialistkompetens, som med 
god tillgänglighet kan hantera 
merparten av befolkningens 
hälso- och sjukdomsproblem.  
   Det innebär att primärvården 
behöver tillgång till specialist-
kunskap och universitetssjukvår-
den behöver ses som en resurs 
för hela hälso- och sjukvården.  
   En sådan utveckling innebär 
att universitetssjukvården tydli-
gare än nu blir nav för kunskaps-
utvecklingen för hela hälso- och 
sjukvården och inte bara för de 
patientkategorier den är direkt 
ansvarig för. [4]

 1. "Så blir vården mänskligare"  
GP Debatt 2016-01-22  
2.”Ministern bör initiera en   
primärvårdsreform”  
SVD Debatt 2016-06-30 
3. "NKS tar en risk med ny och 
oprövad styrmodell”   
SVD Debatt 2016-12-08   
4.”En tydlig strategi för forsk-
ning, utveckling och utbildning 
krävs” DM Debatt 2016-11-10

SLS  
röst i  

debatten 
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PRIORITERINGAR Forskningsdelegationens prioriterings-
kommitté bedömer inkomna ansökningar om projektanslag och 
stipendier och överlämnar sitt förslag till SLS nämnd för beslut. 
För att få en god representation av sakkunniga som motsvarar 
ansökningarnas olika ämnesområden har Forskningsdelegatio-
nen uppmanat sektionerna att nominera kvinnliga och manliga 
sakkunniga med erfarenhet av bedömning av ansökningar.  
   Kommittén bestod 2016 av 25, av nämnden valda, ledamöter 
(60% kvinnor, 40% män). Prioriteringskommitténs arbete kon-
centrerades till det ordinarie sammanträdet våren 2016. Medel 
ur de specialdestinerade fonderna fördelas efter förslag eller 
beslut av särskilda sakkunniga. 
 

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 post doc-vistelser ges ett betydelse-
fullt stöd till unga forskare. Forskningsdelegationen 
samverkar även med AFA Försäkring i bedömning 
och fördelning av projektmedel. 
 
PROJEKTANSLAG Våren 2016 utdelades drygt 
23 miljoner kronor till projektanslag ur SLS stiftel-
seförvaltning samt ur de fonder som SLS övertagit 
från Socialstyrelsen. Totalt inkom 258 ansökningar 
om projektanslag, varav 120 beviljades. Andelen 
beviljade ansökningar var 46,5%. Anslagens storlek 
varierade mellan ca 100 000 och 400 000 kronor 
och medelprojektanslaget var 194 000 kronor. 
Andelen kvinnor bland de sökande var 54,7% och 
andelen kvinnor bland de som beviljats projektan-
slag var 55,8%. 

RESEBIDRAG Ansökningsperioden pågår mel-
lan 15 augusti och 31 maj. Under perioden  
1 januari – 31 december 2016 inkom 425 ansök-
ningar varav 331 beviljades för utdelning till ett 
belopp av 3 483 523 kronor. Resebidrag delas ut 
för aktivt kongressdeltagande eller för forsknings-
vistelse för att lära nya metoder vid en utländsk 
institution. 

POST DOC-STIPENDIER Finansierar tjänst- 
ledighet för nydisputerade kliniska forskare som vill 
bedriva forskning utomlands. Antalet ansökningar 
2016 var 31 stycken varav 19 beviljades. Stipendie-
beloppet var 18 000 kronor per månad. Våren 2016 
utdelades 19 post doc-stipendier på totalt ca 3,3 
miljoner kronor. Av de sökande var 58,1% kvinnor, 
bland de beviljade 57,9%.
 
PRISER Forskningsdelegationen delar varje år ut 
ett pris om 100 000 kronor till den unga forskare 
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.

FORSKNING & UTVECKLING

FÖRUTSÄTTINGAR ATT BEDRIVA KLINISK 
FORSKNING Forskningsdelegationen diskuterar vad SLS kan 
bidra med för att förbättra klinikers förutsättningar att bedriva 
forskning. Under 2016 påbörjades en inventering av hur finan-
sieringen av forskartjänster ser ut runt om i Sverige.

BRUKARMEDVERKAN Delegationen har under året 
studerat olika former av brukarmedverkan i forskningsprojekt 
och hur den kan bidra till att öka kvaliteten i den medicinska 
forskningen. Kunskap har bl.a inhämtats vid möte och kon-
ferens med Patient-Centered Outcomes Research Institute 
(PCORI) i Washington DC och vid möte med en representant 
från brittiska INVOLVE i London. 

OREDLIGHET I FORSKNING Delegationen arbetar med 
att definiera vad god forskningssed är och hur man skapar och 
vidmakthåller en god forskningsmiljö. En föredragning av  
regeringens särskilda utredare kring oredlighet i forskning 
gjordes under hösten. 

AGENDA FÖR HÄLSA OCH VÄLSTÅND Svenska 
Läkaresällskapet har under året fortsatt sitt engagemang i  
samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”.  I maj 2015 
överlämnades 14 åtgärdsförslag och konkreta handlingsplaner 
till den nuvarande regeringen. Sedan dess har regeringen tagit 
ett flertal initiativ i linje med åtgärdsförslagen. Under året har en 
kartläggning genomförts för regeringens arbete med att stärka 
life science-systemet. Resultaten har presenteras i en statusrap-
port som synliggör vad regeringen har gjort och vad som ännu 
inte genomförts. 

VETENSKAP
MEDICINSK FORSKNING

FORSKNINGSPOLITIK 

FORSKNINGSANSLAG & STÖD
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Det är viktigt att patienterna blir  
delaktiga i den medicinska forskningen. 
Det leder till ett större samhälls- 

engagemang i forskningsfrågor. 
MATS ULFENDAHL 

ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR FORSKNING

UPPDRAG Hälso- och sjukvårdslagsstiftningarna föreskriver 
att svensk sjukvård ska bedrivas i enlighet med ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet”. Begreppet tydliggör att en grundsten för 
god hälso- och sjukvård är den kunskap som erhålls genom 
medicinsk forskning. Läkarens och den medicinska profes-
sionens engagemang och delaktighet i den kunskapsbildningen 
är av grundläggande betydelse för att främja kvalitet i såväl 
hälso- och sjukvård som utbildning. För att främja detta stödjer 
Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling. 
Forskningsdelegationens uppgifter omfattar forskningspolitiskt 
arbete och det övergripande ansvaret för Prioriteringskom-
mitténs fördelning av medel från SLS fonder. Under 2016 har 
delegationen haft fyra sammanträden samt gjort en studieresa 
till London för möte med representanter för The Academy of 
Medical Sciences och med brittiska INVOLVE.

Ordförande Mats Ulfendahl 
Ledamöter presenteras på sid 50.

Vetenskap 
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UTBILDNING
LIVSLÅNGT LÄRANDE

FRÅN GRUNDUTBILDNING TILL FORTBILDNING

MÖTEN Delegationen har under året medverkat i en work-
shop om läkares fortbildning tillsammans med inbjudna repre-
sentanter för de psykiatriska sektionerna. Vid mötet diskutera-
des implementeringen av SLS policydokument.
   Under Framtidens specialistläkare (FSL) i Malmö arrangera-
des ett symposium om nyanlända läkares kompetens för svensk 
hälso- och sjukvård och hur vi bedömer den. Medverkade: Peter 
Svensson, Latif Sarabi, Torbjörn Ledin, Hans Hjelmqvist, Mats 
Lindström, Sören Berg. 
   Under World Organization of Family doctors (Wonca) i  
Köpenhamn anordnades ett symposium om fortbildning på 
temat: ”Can education of GP’s be a waste of time?" 
Medverkande: Gösta Eliasson, Nils Kjaer, Torbjörn Ledin, Ulf 
Måwe. 
   Tillsammans med Svensk Förening För Allmänmedicin 
(SFAM) har delegationen diskuterat implementeringen av SLS 
policydokument. 
   Det årliga utbildarmötet ägde rum i Oslo den 8-9 september. 
Från SLS deltog Torbjörn Ledin och Hans Hjelmqvist.
   Den 7 november hade SLS Utbildningsdelegation och SLFs 
Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) sitt årliga infor-
mationsmöte.

AKTIVITETER

 
    

LÄKARES FORTBILDNING SLS har 
presenterat sin hållning i frågan om fortbildning i 
policy-dokumentet ”Läkares fortbildning – en del 
av det yrkeslivslånga lärandet”. Dokumentet revi-
derades 2015 och har under 2016 spridits till SLS 
sektioner. En implementeringsdiskussion har inletts 
med Svensk Förening För Allmänmedicin (SFAM) 
och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 
(SFAI). 

FÖR EN SÄKRARE VÅRD Projektet ”Kärn-
kompetenser för god och säker vård” har utvidgats 
och en ny rapport "Säker vård – en kärnkompetens 
för vårdens samtliga professioner" har tagits fram  
i samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening, 
Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges  
Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas 
riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.  
Rapporten lanserades den 5 juli 2016 i Almedalen i 
samband med seminariet ”Vi vill inte skada patien-
terna – vad behöver vi kunna?”  Syftet är att ”Säker 
vård” ska fungera som en startpunkt och katalysa-
tor för planering av utbildningar och fortbildning 
när det gäller patientsäkerhet. Dokumentet är en 
del av respektive föreningars kvalitets- och patient-
säkerhetsarbete. Rapporten beskriver vad kärn-
kompetensen säker vård innebär i såväl vårdarbetet 
som i utbildningssammanhang, från teorier och 
modeller, till praktisk tillämpning och förväntade 
läranderesultat.

CERTIFIERAD SUBSPECIALISERING 
INOM RADIOLOGI Utbildningsdelegationen 
har på uppdrag av nämnden diskuterat en procedur 
för certifiering av interventionell radiologi med 
Seldinersällskapet som har sammanställt en målbe-
skrivning för en certifierad subspecialisering inom 
radiologi. Samarbetet med certifieringen tas i bruk 
från och med den 1 februari 2017. 

REMISSVAR OCH RIKTLINJER Delegatio-
nen har kommenterat remissvaret ”Etiska riktlinjer 
för patienters medverkan i klinisk undervisning” 
samt deltagit i framtagandet av Etikdelegationens 
riktlinjer. 

AKTUELLA FRÅGOR
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UPPDRAG SLS främjar och bevakar förutsättningar för 
läkares utbildning från grundutbildning till fortbildning med 
utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.  
   Läkaryrket ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling 
från första dagen på universitetets läkarprogram fram till den 
sista aktiva arbetsdagen. Uppdatering och fördjupning av kun-
skaper, färdigheter och förhållningssätt måste ske fortlöpande 
under hela yrkeslivet, baserat på de krav som enskilda läkare 
och verksamheter ställs inför såväl i rutinmässig verksam-
het som i samband med förändringar betingade av forskning, 
metodutveckling och nya förutsättningar i ekonomi och hälso- 
och sjukvårdens organisation.  
   Det utbildningspolitiska arbetet sker främst i SLS utbild-
ningsdelegation. Delegationen främjar utvecklingen inom 
samtliga faser av medicinsk utbildning från grundutbildning, 
via specialiseringstjänstgöring till fortbildning (kontinuerlig 
professionell utveckling). Delegationen följer, bereder och 
ger nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med 
utgångspunkt från samhällets och patienternas  
behov.
 
Ordförande Torbjörn Ledin  
 Ledamöter presenteras på sid 50.

Fortbildning måste ske så att 
den samlade professionella  
kompetensen utvecklas,  

utifrån både individens och verksam-
hetens behov.  

TORBJÖRN LEDIN 
ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING

Utbildning
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ÖKAD ETISK MEDVETENHET Delegatio-
nen har arbetat löpande med frågor kring utbild-
ning i etik. Vid kongressen Framtidens specialist-
läkare i Malmö hade delegationens ordförande  
tillfälle att hålla en föreläsning för ST-läkare i etiskt 
tänkande. Vikten av etisk medvetenhet hos läkare 
och annan vårdpersonal är också målet med den 
artikelserie om vardagsetik som delegationen initie-
rat och arbetat med under det gångna verksamhets-
året. Delegationens ledamöter presenterar i serien 
viktiga vardagsetiska frågor som berör läkarkåren i 
sin helhet. Serien kommer att publiceras i Läkartid-
ningen under 2017.

ETIKDAG Det var många perspektiv kring frågan 
om kontinuitet i vården när Svenska Läkaresäll-
skapet och Sveriges läkarförbund arrangerade den 
årliga etikdagen den 25 oktober på temat "Konti-
nuitet i dagens vård – vad är problemet?"
Vid paneldiskussionen lyftes ett antal förslag fram 
som kan förbättra kontinuiteten i vården. Relevant 
information i journalerna, attraktiva arbetsplatser 
– och läkare som tar större eget ansvar för sina pa-
tienter var några av dessa. Jonas Sjögreen, allmän- 
läkare lyfte även fram att mötet och förtroendet 
mellan patient och läkare är viktigt för kontinuite-
ten.  

HIPPOKRATESPRISET För att belöna och 
uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska 
vardagsarbetet föreslår Etikdelegationen varje år 
sedan 2003 mottagare av Läkaresällskapets etikpris, 
Hippokratespriset. Årets pris tilldelades överläkare 
Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds 
sjukhus. Hon fick priset för sin förmåga att ständigt 
lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra 
till diskussioner med medicinetisk bäring, såväl 
kollegor emellan som i patientmöten. Priset delades 
ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 15 novem-
ber. Pristagaren får utöver priset, 10 000 kronor och 
Clarence Blomquist-medaljen i silver, också möjlig-
het att arrangera en debatt eller hålla en föreläsning 
i ämnet i regi av Svenska Läkaresällskapet.   
Årets pristagare se sid 36.

SAMARBETEN Etikdelegationen deltog med 
representanter i SLS Almedalsseminarier och är 
även representerad i andra organisationer. Statens 
medicinsk-etiska råd, Smer, är ett exempel på detta 
samarbete där delegationen genom ordförande  
bidrar med expertkunskaper i relation till hälso- 
och sjukvårdspolitiker. Delegationen bidrar även 
med sin expertis i remissvar och har under året 
svarat på ett flertal remisser.

ETIK
VIKTIGA VÄRDEN I VÅRDEN

PATIENTEN I CENTRUM
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UTTALANDEN OCH RIKTLINJER Ett systematiskt 
arbete har inletts för att uppdatera delegationens etiska riktlinjer 
och uttalanden. Under året har riktlinjerna för patienters med-
verkan i klinisk undervisning omarbetats och presenterats. Ett 
nytt uttalande om läkares medverkan i s.k. ”oskuldskontroller” 
har publicerats och uttalande om läkares och studenters använd-
ning av sociala medier har uppdaterats. Riktlinjerna utformades 
i samarbete med Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och 
uttalandet om sociala medier i samarbete med Läkarförbundet.  
 
RÄTT TILL VÅRD Arbetet kring rätt till vård för asylsökan-
de och papperslösa har fortsatt under året, främst genom aktivt 
engagemang i nätverket ”Rätt till vård”. Effekterna av gällande 
lagstiftning bevakas men delegationen arbetar också på sikt för 
en annan lagstiftning som inte diskriminerar olika patientgrup-
per. Delegationen har även följt, och uttalat sig i, frågan om 
åldersbedömning av unga asylsökande.

AKTUELLA FRÅGOR

AKTIVITETERIngen människa ska behöva  
känna sig reducerad till ett  
vårdobjekt. Det är tillräckligt  

svårt att vara sjuk. Multisjuka patienter  
och de med långvariga sjukdomstillstånd,  
har en ovillkorlig rätt till en bättre  
kontinuitet i vården.

INGEMAR ENGSTRÖM 
TIDIGARE ORDFÖRANDE  

DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK

UPPDRAG SLS främjar en hög etisk medvetenhet inom 
hälso- och sjukvården. De stora möjligheter som modern medi-
cin ger ställer svåra och delvis nya etiska frågor. Klyftan mellan 
vad vi kan och vad vi har råd att göra i hälso- och sjukvården 
ökar. Utvecklingen kräver en hög grad av etisk medvetenhet hos 
läkaren för att inte viktiga värden ska gå förlorade. Det etiska ar-
betet inom SLS bedrivs främst i delegationen för medicinsk etik. 
Delegationens fokus är att främja intresset för och bistå med 
råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att 
vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer. 
   Delegationen har under året fokuserat på två frågor, behovs-
principen och bristande kontinuitet i vården. Etikdelegationen 
anser att bristande kontinuitet är ett av de främsta problemen 
i dagens hälso- och sjukvård och kan påverka såväl kvaliteten 
som patientens upplevelse av trygghet i vården. 
   Under verksamhetsåret har delegationen även bytt ordförande.  
Professorn i barnpsykiatri Ingemar Engström, Örebro/ 
Stockholm, avgick efter sex år, två ordinarie mandatperioder, 
och efterträddes den 1 juli 2016 av professor Mikael Sandlund, 
Institutionen för klinisk vetenskap/psykiatri vid Umeå univer-
sitet. Ett stort tack till Ingemar Engström för hans brinnande 
engagemang och viktiga bidrag i etikdebatten. 

MEDICIN-ETISKA FRÅGOR Delegationen har under 
året fortsatt arbetet med medicin-etiska frågor av såväl lång-
siktig som mera dagsaktuell karaktär. Frågorna delas in i tre 
kategorier; vardagsetik, särskild etik och strukturell etik.  
   Med vardagsetik menas etiska aspekter på det vardagliga 
arbetet i vården, till exempel kommunikation, språkanvändning, 
rondorganisation och behovsbedömning. I området särskild etik 
ingår aktuella frågor där delegationen kan bidra med syn- 
punkter, till exempel remissvar och framtagande av kollegiala 
etiska riktlinjer i olika medicinetiska frågor. Området strukturell 
etik handlar om sjukvårdens organisation och styrning samt 
prioriteringsfrågor. 
 
Ordförande Mikael Sandlund 
Ledamöter presenteras på sid 50-51. 

Etik
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UPPDRAG Kommittén för säker vård driver och arbetar 
övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. 
Tillsammans med SLS sektioner och delegationer arbetar  
kommittén 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. 
 
AKTIVITETER Flera av kommitténs medlemmar deltog med 
föredrag på den nionde nationella patientsäkerhetskonferensen 
i Stockholm i september 2016. Ett av ämnena som diskuterades 
var diagnostiska fel. 
   Kommittén är en av initiativtagarna till den nationella chef-
läkarutbildningen som syftar till att tydliggöra och utveckla 
chefläkarrollen för att förbättra patientsäkerheten i svensk 
sjukvård. Sammanlagt har över 140 chefläkare gått utbildningen 
sedan starten 2013. Ett nätverk har bildats och en chefläkardag 
anordnas varje år i september på Svenska Läkaresällskapet. 
Temat för 2016 var riskindivider inom hälso- och sjukvården.   
   Kommittémedlemmar har fortsatt dialog med Socialstyrelsen 
och IVO om patientsäkerhetsfrågor bl.a med fokus på Lex Maria 
frågor. 
   Under årets Almedalsvecka lanserades skriften "Säker vård" 
och Pelle Gustafson medverkade i programpunkten "Vi vill inte 
skada patienterna – vad behöver vi kunna?" Ett samarrangemang  
med Svensk sjuksköterskeförening. 
 
I DEBATTEN Med anledning av Macchiariniskandalen skrev 
kommitténs ordförande och en av ledamöterna Pelle Gustafson 
en medicinsk kommentar i Läkartidningen i februari 2016 med 
titeln ”Analysera, lyssna, åtgärda, be om ursäkt och lära. En 
säkerhetsmedveten organisation vågar ifrågasätta sin kultur och 
sina rutiner”. 

KVALITET
SÄKER VÅRD, EHÄLSA & MEDICINSK KVALITET

SÄKER VÅRD MEDICINSK KVALITET
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E-HÄLSA

Nästan var tionde patient skadas i  
onödan i samband med sjukhus-
vård. För att minska antalet vård-

skador behövs bland annat bättre lednings-
system och att kärnkompetensen säker vård 
får en större plats i läkarutbildningen. 

HANS RUTBERG 

ORDFÖRANDE I KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD

NY SKRIFT!
Svenska Läkaresällskapet,  
Svensk sjuksköterskeförening,  
Fysioterapeuterna,  
Legitimerade Sjukgymnasters  
riksförbund, Dietisternas  
riksförbund och Sveriges  
Tandläkarförbund har tagit  
fram skriften "Säker Vård" 
som ur ett tvärprofessionellt  
perspektiv beskriver  
kärnkompetensen säker vård. 

BESVARADE REMISSER Kommittén har 
sammanställt Svenska Läkaresällskapets synpunkter 
på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd om vårdgivares skyldighet att bedriva 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (HSLF – FS; 
2017: xx). Dnr 4.1.1-14325/2016)

REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER 
Kommitténs ordförande samt ytterligare en medlem 
deltar i Socialstyrelsens arbete med att utveckla ett 
webbaserat stöd inom patientsäkerhet.
   Kommitténs ordförande deltar i nätverket Samver-
kan för Säker Vård (SSV), vars deltagare representerar 
SKL, Vårdföretagarna, LÖF, Kommunal, Sveriges 
läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbun-
det och Svensk sjuksköterskeförening. 

 
 
Ordförande Hans Rutberg 
Ledamöter presenteras på sid 51. 
 

UPPDRAG Kommittén för eHälsa är ett rådgivande 
stöd till nämnden när det gäller digitalt stöd för en 
god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot 
SLS sektioner och företräder SLS vid kontakter med 
myndigheter och organisationer inom eHälso- 
området.

AKTIVITETER Kommittén har under året  
arrangerat tre fortbildningsdagar om eHälsa. 
Den 16/3 genomfördes en inspirationsdag om eHälsa 
för SLS sektioner. Medverkade gjorde bland annat 
statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartemen-
tet. I maj (30/5) genomfördes hearingen: ”Hur får 
vi enkel tillgång till aktuell och pålitlig medicinsk 
information i patient-läkarmötet?”
   Den årliga eHälsodagen (9/12) samarrangerades i 
år med kommittérna för läkemedelsfrågor och säker 
vård med temat ”Förverkligad vision eller fortsatt 
frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens 
potential i svensk sjukvård?”. I hearingen medver-
kade bland annat statssekreterare Agneta Karlsson, 
Socialdepartementet och företrädare för ledningarna 
av eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Social-
styrelsen och SKL. Under året har kommittén även 
medverkat i två av Ineras workshops (20/4 resp 3/5) 
om journalåtkomst på nätet.  
   I juni representerade Göran Petersson SLS i en 
svensk delegation som i studiesyfte besökte Amster-
dam och eHealth week. Resan skedde under ledning 
av Socialdepartementet, eHälsomyndigheten och 
SweCare.

REMISSER Kommittén har under året besvarat 
remissen om Effektiv vård SOU 2016:2.  
 
 
Ordförande Göran Petersson 
Ledamöter presenteras  
på sid 51. 

UPPDRAG Arbetet i kommittén för medicinsk kvalitet syftar 
till att bereda frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister.  
Kommitténs arbete har under året främst inriktats på de 
nationella kvalitetsregistren och deras relation till SLS och dess 
sektioner och på den planerade förändringen i kvalitetsregist-
rens centrala styrning, som en projektgrupp utsedd av SKL och 
staten för närvarande arbetar med.

AKTIVITETER Kommittén har varit involverad i två arbets-
projekt med Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren som 
uppdragsgivare åt SLS. I samarbete med Läkarförbundet har 
man utrett relationen mellan sektionerna i SLS, tillika delför- 
eningar i Läkarförbundet, och de olika medicinska kvalitets-
registren. En första rapport har avgivits 2014 och en andra i 
början av 2016.  
Frågor som bearbetats inkluderar: 
· Med vilka register har sektionerna ett ömsesidigt samarbete? 
· Hur fungerar samarbetet? 
· I vilken utsträckning påverkar berörd sektion utseende av leda-  
  möter i registrens styrelse och/eller utseende av registerhållare?  
· Vilka register rapporterar regelbundet resultat vid sektionernas     
  medlemsmöten?   
Motsvarande frågor ställdes till registren. Omkring 10% av 
registren har samarbete med andra professioner än läkare.  
Omkring 95% av resterande sektioner uppger sig ha väl fung-
erade samarbete med registren vad gäller rapportering och dis-
kussion av resultat. Endast i en minoritet av registren påverkar 
någon eller några sektioner utseende av styrelsemedlemmar 
för kvalitetsregistren och/eller registerhållare. Av registren har 
omkring 75% fungerande samarbete med någon eller några 
relevanta sektioner medan således 25% av dem saknar detta. 
De samarbetar i stället med andra intressegrupperingar, ofta 
speciellt bildade kring respektive register.
 
Under våren 2016 bjöd kommittén in alla registerhållare till SLS 
för ett heldagsmöte om framtiden. Detta var välbesökt. Frågan 
om registrens framtida styrning och ekonomi efter 2016, då 
den fyraåriga satsningen från Staten och SKL upphör, diskute-
rades. Registerhållarna bildade efter detta en intresseförening 
med syfte att bevaka den fortsatta professionella styrningen av 
registren. 
 
Ordförande Ulf Haglund 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

Kvalitet 
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UPPDRAG Kommittén för läkemedelsfrågor har i uppdrag att 
bevaka läkemedelsfrågor som är gemensamma för sektionerna 
och bistå nämnden med bland annat remissyttranden. Under 
året har kommitténs medlemmar delvis bytts ut och ordförande 
Ylva Böttiger ersatts av Mikael Hoffmann, tillika chef för NEPI 
– stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi – i vars styrelse 
Svenska Läkaresällskapet också är representerad. Ett arbete 
kring att förnya innehåll och inriktning på arbetet har påbörjats.  

AKTIVITETER Centrum för bättre läkemedelsanvändning 
(CBL) vid Läkemedelsverket ansvarar för genomförandet av 
den nationella läkemedelsstrategin. Kommittén representerar 
Läkaresällskapet i det nationella CBL-rådet.
I maj anordnade kommittén tillsammans med stiftelsen SIDI 
(Swedish Institute for Drug Informatics) en hearing med ett 
40-tal deltagare kring ämnet ”Tillgång till aktuell och pålitlig in-
formation i patient-läkarmötet” med utgångspunkt i begreppet 
öppna data. I december deltog kommittén i Läkaresällskapets 
ehälsodag, anordnad av kommittén för ehälsa, under punkten 
samlad läkemedelslista. Kontakt har tagits kring ökad samord-
ning och ansvarsfördelning mellan kommittén för läkemedels-
frågor samt Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och 
medicinteknik.

AKTUELLA FRÅGOR Under året har frågan om ordina-
tion av läkemedel off-label diskuterats. Svenska Läkaresällska-
pet har via kommittén tillskrivit regeringen tillsammans med 
Sveriges läkarförbund samt läkemedelskommittéerna i Sverige 
och framfört att klinisk erfarenhet och vetenskapligt stöd för an-
vändning inte behöver saknas bara för att ett läkemedel inte har 
godkänts för en viss specifik diagnos alternativt patientgrupp av 
Läkemedelsverket.

UPPDRAG 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. 

AKTIVITETER Kommittén fullgör sin uppgift genom att 
besvara språkfrågor som ställs till Läkaresällskapets språkfråge-
sida på sls.se samt handlägga frågor och språkvårdsärenden vid 
kommitténs sammanträden. Utvalda frågor med svar publiceras 
i en särskild databas som är sökbar på Läkaresällskapets webb-
plats – ”språkfrågedatabasen”.
   Kommittén arrangerade ett språkkontaktmöte för sektioner-
nas språkkontakter tisdagen den 9 februari 2016. Föreläsare 
var professor Magne Nylenna, Oslo, och Ola Karlsson, språk-
vårdare, Språkrådet. 

 Språkfrågor!
Vid medicinska språkfrågor erbjuder kommittén en kostnadsfri 
språkrådgivning via SLS språkfrågedatabas. Här får personer 
verksamma inom hälso- och sjukvården stöd och rådgivning för 
enhetligt och korrekt medicinskt språkbruk.   

Fråga Vilket av orden ”psykiater” eller ”psykiatriker” anser ni 
vara mest korrekt? Själv föredrar jag ”psykiater” men har lite 
problem med vad det då blir i plural; psykiatrer? 

Svar Det bör heta ”psykiater” och i plural ”psykiatrer”.  
I Lindskogs Medicinsk terminologi står det att ”psykiatriker” är  
en gammal term.

KVALITET
LÄKEMEDEL & SPRÅKVÅRD

LÄKEMEDELSFRÅGOR MEDICINSK SPRÅKVÅRD

Rationell läkemedelsanvändning, 
baserad på kunskap, forskning,  
etiska överväganden och fort- 

löpande utvärdering, utgör en hörnsten i 
både dagens och framtidens sjukvård.

MIKAEL HOFFMANN 
ORDFÖRANDE KOMMITTÉN FÖR LÄKEMEDELSFRÅGOR 

Kommittén har i många år verkat för en utbildning i rationell 
läkemedelsbehandling för AT-läkare. Kommittén har också 
arbetat för att öka tillgången till läkemedelsutbildning inom 
ramen för ST i läkemedelsintensiva specialiteter. I båda fallen 
har Socialstyrelsen nu ansvar för detta och kommittén kommer 
fortsätta bevaka dessa insatser. 

REMISSER Svenska Läkaresällskapet har sedan lång tid i 
många sammanhang arbetat för att generisk ordination vid 
receptförskrivning ska införas, i ett första steg för läkemedel 
där utbyte ska ske på apotek. Vid ordination av läkemedel inom 
sluten vård har Socialstyrelsen i ett förslag till nya föreskrifter 
för läkemedelshantering tydliggjort möjligheten att ordinera 
läkemedel generiskt. Kommittén besvarade denna remiss med 
ett stort antal synpunkter, mestadels positiva. 
   Kommittén har besvarat en remiss från TLV kring jämförelse-
objekt vid hälsoekonomisk utvärdering och framfört behovet av 
formella krav på processen om läkemedel använda off-label ska 
komma ifråga.

Ordförande Mikael Hoffmann 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

Fråga Läkarna hos oss har börjat använda ordet ”nekar” (t.ex. 
i uttrycket ”nekar bröstsmärta”) i stället för ”förnekar” eller 
”negerar” eller ”nekar till” vilket jag tycker känns mer riktigt. 
Vad tycker ni om ordet nekar i t.ex. ”nekar feber”?

Svar Enligt språkkommittén är ”negera” det verb som bör 
användas i journaler, som t.ex. i uttrycket ”patienten negerar 
bröstsmärta”. Då betyder det att läkaren har frågat patienten om 
hen har bröstsmärta och patienten har besvarat frågan med nej. 
Står det negera så betyder det alltså att man frågat patienten. 
Om man inte frågat brukar man ofta skriva något i stil med att 
symtomet ”inte framkommer”. Verben ”neka”, ”neka till” och 
”förneka” bör inte användas i den här betydelsen. Har man skrivit 
t.ex. ”förneka” så innebär det nog att det är självklart för alla att 
patienten inte talar sanning, t.ex. ”Patienten blåser 3,45 promille 
men förnekar att han skulle ha druckit mer än en folköl de senaste 
tre dygnen”.
 
Fråga Jag undervisar blivande vårdadministratörer och har 
fått en fråga gällande drop in mottagning. Det skrivs på 
väldigt många sätt. Vilket sätt rekommenderar ni, drop in-
mottagning? Eller bindestreck mellan alla led? 
 
Svar Vi rekommenderar skrivningen med bindestreck mellan alla 
led: ”drop-in-mottagning”. Det har också Svenska Akademiens 
ordlista i sin senaste 14:e utgåva.

Ordförande Magnus Fogelberg 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

Kvalitet 
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AKTIVITETER Kommittén har under året planerat och ge-
nomfört "Swedish Global Health Education Conference" i Umeå 
den 26-27 oktober.  Konferensen var ett samarrangemang  
mellan enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå  
universitet samt Kommittén för global hälsa med stöd av 
representanter från alla sju medicinska fakulteter i Sverige. 
Konferensen samlade ett sjuttiotal deltagare från alla medicinska 
fakulteter, studenter och lärare och även representanter från 
utländska medicinska fakulteter. En rapport från konferensen 
håller på att sammanställas.   
   För andra året i rad arrangerades "Julfika för utlandsutbildade 
och nyanlända läkare" i samarbete med Sveriges läkarförbund. 
Syftet med mötet var att hjälpa läkarna att knyta nya kontakter 
med svenska kollegor, få tips och råd på hur de ska gå till väga 
för att kunna arbeta som läkare i Sverige. Intresset var stort och 
många olika nationaliteter samlades i SLS hus.
   Tillsammans med sex läkarstudenter har kommittén börjat 
arbeta på en rapport om global hälsa. Rapporten riktar sig till 
studenter på läkarprogrammet och andra medicinska utbild-
ningar. Rapporten planeras att publiceras under 2017.
Ordförande i kommittén medverkade i "Global Health in Con-
flict, Poverty and Fragility - Achieving the 2030 Agenda – konfe-
rens på Stockholm Waterfront organiserad av Global Utmaning 
den 30 maj.
   I Almedalen ansvarade kommittén för ett seminarium med 
titeln ”Brain drain eller brain circulation: ett globalt utbildnings-
perspektiv för hälsa” med Stefan Lindgren, ordförande Svenska 
Läkaresällskapet, Johan Hassel, VD Tankesmedjan Global 
Utmaning, Anna Sjöblom, legitimerad sjuksköterska, medicinsk 
humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser och Tobias Alfvén 
som moderator. 
   Under kongressen Framtidens Specialistläkare ansvarade kom-
mittén för ett uppskattat symposium ”Global hälsa – framtiden i 
våra händer – vad ska vi göra med den?” där Johan von Schreeb, 
Åsa Löfven och Tobias Alfvén deltog tillsammans med Lennart 
Hjelmåker, Sveriges ambassadör för global hälsa.

KVALITET
GLOBAL HÄLSA 

RÄTTVIS & JÄMLIK HÄLSA I VÄRLDEN

AKTIVITETER
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ÖVRIGA MÖTEN Kommittén för Global Hälsa var värd för 
ett nätverksmöte om Global hälsa på Development Research 
Conference på Stockholms Universitet.  

I DEBATTEN Kommittén har deltagit i debatten genom att 
vara medförfattare till två debattartiklar om global hälsa  
tillsammans med andra nyckelaktörer inom området. 

”Ministern bortser från hälsoforskningen”   
SVD Debatt 2016-02-22 

"Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och 
malaria" Biståndsdebatten.se 2016-09-09 

 

Ett globalt perspektiv är viktigare 
än någonsin inom hälsosektorn i 
ljuset av globalisering, migration,  

konflikter, klimatförändringar och  
antibiotikaresistens. 

TOBIAS ALFVÉN 
ORDFÖRANDE KOMMITTÉN FÖR GLOBAL HÄLSA

UPPDRAG Kommittén för global hälsa syftar till att tvär-
vetenskapligt stimulera global hälsa i samhället, skola, högre 
utbildning, arbetsliv och forskning, för en rättvis och jämlik 
hälsa världen över. 

MÅL OCH SYFTE 
 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 

GLOBALA MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING  Tobias Alfvén  
på konferensen "Global Health in Conflict, Poverty and Fragility"  
arrangerad av Global Utmaning.
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UPPDRAG Kommittén för prevention startade sitt arbete 
2015. 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.  
Kommittén har ett femtontal aktiva ledamöter och har haft en 
livlig verksamhet under året.
 
AKTIVITETER 
Heldagsseminarier anordnades för femte året i följd, nu under 
namnet ”Preventionsdagen – State of the art”. I februari var 
temat ”Övervikt och fetma” och i november ”Alkoholen och  
skadepanoramat”.  Seminarierna har filmats och kan ses på SLS 
Youtube-kanal. Kommittén var även aktiv på ”Framtidens Spe-
cialistläkare” i Malmö, där ett seminarium ”Kost för en hållbar 
hälsa och värld” arrangerades tillsammans med Livsmedels-
verket och SLS kommitté för global hälsa, samt ett seminarium 
”Varför FCTC, NCD OCH POST2015-SDG är lika viktiga att 
känna till som HBA1C” tillsammans med Tobaksfakta. 

GRUNDUTBILDNING Kommittén har samlat in examens-
frågor kring kroniska sjukdomar (astma/KOL, diabetes, stroke, 
kranskärlssjukdom) från alla studieorter, och inventerat hur 
vanligt det är med frågor som berör levnadsvanor som rökning 
eller fysisk aktivitet. Resultaten kommer att redovisas som ett 
underlag för en diskussion om grundutbildningens utformning. 
Vi ser grundutbildningen som ett nyckelområde för att preven-
tionsarbetet ska utvecklas. Kommittén har inlett samarbete med 
SLS Kandidat- och underläkarförening, som från 2017 kommer 
att vara representerad i kommittén.

ST-UTBILDNING En kurs i sjukdomsförebyggande och 
behandlande levnadsvanearbete har blivit obligatorisk i de flesta 
specialiteter, vilket bidrar till att lyfta levnadsvanearbetet och 
prevention under specialistutbildningen. SLS levnadsvanepro-
jekt har tagit fram ett övergripande kursförslag för en sådan kurs 
som ratificierats av kommittén. 

KVALITET
PREVENTION & FOLKHÄLSA

FÖR ETT FRISKARE SAMHÄLLE

FÖRBÄTTRAD HÄLSA & SJUKVÅRD
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Hälso- och sjukvården bör  
inriktas mer på att främja  

hälsa istället för att endast  
behandla sjukdomar. 
LARS JERDÉN 
ORDFÖRANDE  
KOMMITTÉN FÖR PREVENTION

KVALITETSREGISTER Registren har en stor 
potential för att främja prevention. En utmaning är att 
samma levnadsvana, som exempelvis rökning, doku-
menteras på olika sätt i olika register. Kommittén har 
fortsatt diskussionerna kring denna viktiga fråga. 

SAMARBETEN Kommittén har ett nära samarbete 
med SLS Levnadsvaneprojekt, som under året fått 
fortsatta medel från Socialstyrelsen.
Kommittén har utgjort en länk till andra ideella orga-
nisationer som SLS samarbetar med kring preven-
tion. Detta har framförallt gällt IOGT-NTO, där ett 
flerårigt samarbete resulterat i fyra uppmärksammade 
rapporter ”Alkoholen och Samhället”, och Läkare mot 
Tobak och Tobacco Endgame, där kommittén deltog 
i förberedelserna inför Berzeliussymposium 92 i 
september. Kommittén har också berett SLS remissvar 
kring översynen av tobakslagen, och kring genomför-
andet av EUs tobaksproduktdirektiv om e-cigaretter.

Ordförande Lars Jerdén 
Ledamöter presenteras på sid 51. 

Kvalitet 



26 27

BEHOVET AV KONTINUITET Svenska Läkaresäll-
skapets projekt ”En värdefull vård” (EVV) initierades efter 
Maciej Zarembas kritiska artikelserie i Dagens Nyheter om 
hälso- och sjukvårdens styrning.  En arbetsgrupp inom SLS 
fick i uppdrag att ta fram förslag för en förändring av hälso- 
och sjukvården, som är förenlig med såväl grundläggande 
mål för svensk hälso- och sjukvård som läkarkårens etiska 
yrkesregler. Arbetsgruppen presenterade sina slutsatser i 
rapporten ”En Värdefull Vård” med åtta huvudförslag, där 
betydelsen av en välfungerande patient-läkarkontinuitet, inte 
minst i primärvården, särskilt lyftes fram. 
   Rapporten skickades 2015 ut på remiss i syfte att stimulera 
till en fortsatt bred debatt och ett 70-tal remissvar inkom – de 
flesta positiva. 
   I början av året lämnade Göran Stiernstedt och hans med-
arbetare över betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel 
Wikström (S). En del av förslagen går i linje med de förslag 
som arbetsgruppen för ”En Värdefull Vård” presenterar i sin 
rapport.
   – En kraftig minskning av detaljstyrningen är nödvändig. 
Styrning bör handla mindre om kontroll och mer om tillit 
till personalens förmåga, där är vi helt eniga, och detsamma 
gäller primärvårdens betydelse för en effektiv hälso- och sjuk-
vård, konstaterade Karl Sallin, ordförande i arbetsgruppen för 
EVV, i en kommentar till Stiernstedts utredning.
   Under årets Fullmäktigemöte diskuterades EVV-projektet 
och dess forstättning utifrån två motioner och Läkaresällska-
pets nämnd fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen 
om en stärkt första linjens sjukvård samt kvalitetsuteveckling 
genom professionell granskning och klinisk revision. 
   Två nya arbetsgrupper har tillsatts med start i början av 
2017. Arbetsgruppen för EVV har därmed fullgjort sitt upp-
drag och projektet är avslutat. Ett stort tack till ordförande 
Karl Sallin och arbetsgruppen för ett mycket väl genomfört 
uppdrag. 

PATIENTORIENTERAD OCH BEHOVSSTYRD 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Svenska Läkaresällskapet har 
under året fortsatt sitt granskande av skeenden och reformer 
i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt 
perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen. 
I flera debattinlägg har kritik riktats mot den uteckling som 
präglat hälso- och sjukvården med en icke ändamålsenlig 
organisation, styrning och ledning. Ett system som är oförmö-
get att möta såväl lagens krav som patienternas och samhällets 
behov. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning 
tillgodoser patientens behov och som dessutom kan leda till 
ökade kostnader. Läkaresällskapet avser därför att kraftsamla 
runt tre områden som är avgörande för en patientorienterad och 
behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer 
och utformad på professionella grunder.

SLS KRAFTSAMLAR RUNT TRE OMRÅDEN 

1. PROFESSIONELL KVALITETSUTVECKLING 
Läkaresällskapet vill ersätta dagens externa kvalitetsgranskning – 
som stjäl resurser och sällan resulterar i verklig förbättring – med 
ett system för kvalitetsutveckling genom professionell gransk-
ning och klinisk revision.

2. UTVECKLA FÖRSTA LINJENS SJUKVÅRD MED 
PRIMÄRVÅRDEN SOM BAS 
Hur ska den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- 
och sjukvård tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Hur kan 
nödvändiga resurser fördelas för att möta behovet av kontinuitet 
och samordning för patienter med långvariga och komplexa 
sjukdomstillstånd?

3. KOMPETENSUTVECKLING
Den produktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de 
senaste decennierna har gjort att läkarnas och andra yrkes-
gruppers kompetensutveckling försummats. Svensk sjukvård 
befinner sig i en situation där de medicinska resultaten riskerar 
att bli sämre på grund av att personalen inte ges möjlighet till 
fortbildning. I syfte att vända utvecklingen kommer Läkaresäll-
skapet arbeta för en modell med årliga fortbildningsplaner för 
alla specialistläkare.
 

SJUKVÅRDENS ORGANISATION
STYRNING OCH LEDNING

HÖG TID ATT GÖRA UPP MED NPM
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TILLIT OCH PERSONLIGT ANSVAR

Det finns vetenskapliga belägg och 
en omfattande internationell  
erfarenhet som talar för att en  

väl utbyggd primärvård är gynnsam för  
kontinuitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, 
kvalitet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. 

KARL SALLIN 
TIDIGARE ORFÖRANDE I PROJEKTET 

EN VÄRDEFULL VÅRD

Kvalitet 
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STARK FÖR KIRURGI, STARK FÖR LIVET  
Under 2016 har en metaanalys utförts avseende det vetenskap-
liga underlaget från interventionsstudier vid rökning och risk-
bruk av alkohol i samband med operation. Resultatet kommer 
att redovisas på SLS webb under april 2017.
Genomgången av kirurgiska kvalitetsregister som utfördes 2015 
och som visade stora brister avseende registrering av levnads-
vanor har under året redovisats på en kvalitetsregisterkonferens 
samt vid nationella möten. 

 
BARN OCH UNGDOMAR Det övergripande 
syftet med hälsosamma levnadsvanor hos barn och 
ungdomar är att konkretisera en implementerings-
strategi av de rekommendationer för fysisk aktivitet 
för barn och ungdomar som antogs den 2 februari 
2016 och som nu finns som ett nytt kapitel i FYSS 
2017. Aktiviteterna förväntas bidra till en ökad med-
vetenhet och kompetens för att identifiera och stötta 
kroniskt sjuka barn och ungdomar med ohälsosamma 
levnadsvanor samt överbrygga övergången från barn- 
till vuxenvård. 
 
PSYKISK OHÄLSA Projektet har fortsatt arbetet 
med att ta fram en manual som lyfter fram extra vik-
tiga områden i levnadsvanearbetet för patienter med 
psykisk ohälsa. För läkare, främst i psykiatri, primär-
vård och företagshälsovård, som möter patienter med 
psykisk ohälsa har projektet samlat kunskap om t.ex. 
samband mellan tobaksabstinens och påverkan på 
sömnen, lugnande effekt av fysisk aktivitet vid ångest 
och hur psykofarmaka interagerar med levnadsvanor.

LEVNADSVANEPROJEKTET 2.0
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER

LEVNADSVANOR & PREVENTION

STARK FÖR KIRURGI

AKTIVITETER

28 29

 
AKTIVITETER Under Almedalsveckan 2016  
arrangerades ett seminarium där panelen diskuterade 
och problematiserade kring frågeställningarna; Kan 
levnadsvanearbete vara en framgångsfaktor för att 
minska ojämlikhet i hälsa? Behövs satsningar i socio-
ekonomiskt utsatta grupper? 
   Under hösten 2016 anordnade projektet en work-
shop kring SK-kurser i levnadsvanearbete. Inbjudna 
var landets studierektorer för ST-utbildningar. SLS 
Levnadsvaneprojekt har efter denna aktivitet tagit 
fram ett underlag till innehåll och utformning av en 
kurs för delmål b2 enligt Socialstyrelsens målbeskriv-
ning 2015. 

BÄTTRE VÅRD VID KRONISKA  
SJUKDOMAR Under 2016 fokuserades arbetet på 
att konkretisera en praktiskt användbar modell för att 
underlätta och förbättra arbetet med levnadsvanor 
inom reumatologi. Produktion av undervisnings-
filmer med fokus på levnadsvanornas betydelse vid 
reumatisk sjukdom pågår och kommer att färdigstäl-
las i början av 2017. Förberedelser för arbetet med 
nationell spridning av modellen har gjorts för att 
underlätta det praktiska implementeringsarbetet som 
planeras pågå under 2017. 

HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR
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ALMEDALEN Åsa Wetterqvist

Målet för framtiden är att  
minska hälsogapet och utveckla en 
jämlik hälsofrämjande vård som 

arbetar förebyggande med tidiga  
insatser. 

ANNA KIESSLING 
PROJEKTLEDARE LEVNADSVANEPROJEKTET

UPPDRAG På uppdrag av Socialstyrelsen har SLS under åren 
2011 till 2014 drivit Levnadsvaneprojektet med det övergri-
pande syftet att stödja införandet av de Nationella riktlinjerna 
för sjukdomsförebyggande metoder i vården. Projektet var 
framgångsrikt och en god grund för prevention lades inom flera 
engagerade sektioner inom SLS. 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 behandling av kroniska sjukdomar 
erhöll SLS statsanslag för en fortsatt implementering under 2015 
och 2016. 
 
Under 2016 har Levnadsvaneprojektet drivits i följande  
delprojekt.
 
1. SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER
 Stark för kirurgi, stark för livet
 Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa 
 Hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar
 Utbildningsaktiviteter och informationsspridning för att öka  
       medvetenheten om preventiva insatsers betydelse för hälso- 
       samma levnadsvanor

2. BÄTTRE VÅRD VID KRONISKA SJUKDOMAR
 En modell för interprofessionellt och patientinkluderande  
       levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård.

Projektledare Anna Kiessling 
Arbetsgruppen presenteras 
på sid 51. 

Jämlik 
vård & 
hälsa 
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JÄMLIK HÄLSA FÖR ALLA Tillgång till hälso- och 
sjukvård är en mänsklig rättighet, och en förutsättning för 
en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 
Kunskap om global hälsa ger verktyg för att förstå och 
interagera med samhället för att förbättra hälsan på både 
individ- och gruppnivå. Genom interprofesionellet sam-
arbete och ett helhetstänkande synsätt har global hälsa 
blivit en plattform för att ta steget från det teoretiska till 
praktiska lösningar. Kandidat- och underläkarföreningen 
har under året fortsatt sitt stora engagemang för global 
hälsa och tillsammans med Kommittén för global hälsa 
initierat arbetet med en guide till global hälsa för läkare 
och studenter. Rapporten kommer att lanseras under 
2017. Föreningen har även varit delaktiga i en nationell 
konferens om global hälsa-undervisning i Umeå.

LOKALA AKTIVITETER På lokalorterna har en 
rad aktiviteter arrangerats under året, såsom pre-hospital 
ABCDE, vätsketerapi, EKG-workshops och föreläsningar i 
internationellt läkararbete. 

REPRESENTATION I ARBETSGRUPPER 
Kandidat- och underläkarföreningen finns representerad i 
SLS delegationer, nämnd och Kommittén för global hälsa. 
Det erbjuder en unik möjlighet för läkarstudenter och 
yngre läkare att vara med och påverka.

KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENINGEN
FORUM FÖR DELAKTIGHET OCH PÅVERKAN

FRAMTIDENS LÄKARE

RAPPORT OM GLOBAL HÄLSA

30

Min forskning startade med mitt  
projektarbete och har som mål att förbättra 
förståelsen av de relativt nya läkemedel som 

används vid sjukdomen multipel skleros (MS).
PETER ALPING 

ASKLEPIOSPRISTAGARE  2016

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 veten-
skapliga projektarbete (10 000 kr).
 
2016 ÅRS PRISTAGARE Bästa vetenskapliga 
artikel gick till Maria Simonsson, Lunds universi-
tet, för hennes artikel inom bröstcancerforskning: 
”CYP1A2 – a novel genetic marker for early  
aromatase inhibitor response in the treatment of 
breast cancer patients”.

Bästa projektarbete tilldelades Peter Alping,  
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  
Karolinska Institutet i Stockholm, för projektet 
“Efficacy and Safety of Rituximab as Compared to 
Fingolimod for Patients with Highly Active Multiple 
Sclerosis: A Cohort Study assessing the Risk of 
Disease Reactivation after Previous Treatment with 
Natalizumab”. Årets pristagare presenteras på sid 37.
 

ASKLEPIOSPRISET

UPPDRAG Kandidat- och underläkarföreningen 
är Svenska Läkaresällskapets förening för yngre 
läkare och vänder sig till läkarstuderande vid svensk 
medicinsk fakultet och AT-läkare. Syftet med 
föreningen är att 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 tisdagssammankomster. Kandidat- och under-
läkarföreningen finns i Stockholm, Umeå, Linkö-
ping, Malmö/Lund och Örebro.

Ordförande Mia Engström 
Ledamöter presenteras  
på sid 51.

Under
utbildning
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FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE Sveriges största 
kongress med ST i fokus som anordnats vartannat år sedan 
2008. 2016 års konferens ägde rum den 7-9 september på 
Malmö Arena och runt 1 200 personer deltog. Läkaresällskapet 
utökade sin medverkan och arrangerade ett flertal program om 
etik, global hälsa och medicinsk vetenskap.

SLS PROGRAMPUNKTER 
FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE

FÖRDJUPAT SAMARBETE

32 33

LÄKARESÄLLSKAPETS PROGRAMPUNKTER

Medicinsk etik – dagens och morgondagens utmaningar. 
Mikael Sandlund

Fritt ur hjärnan. PC Jersild
 
Forskningens etik och moral. Stefan Lindgren, Ola Björgell, 
Bo Ahrén, Kjell Asplund, Elisabet Londos,  Sofia Rydgren 
Stale

Vårdmötets betydelse för att skapa en mer jämlik vård. 
Margareta Kristenson, Heidi Stensmyren, Anders Åkesson, 
Carl Johan Sonesson, Inger Ekman, Mats Gustafson

Framtidens rond. Valdemar Erling

Kost för en hållbar hälsa och värld. Lars Jerdén,  
Annette Jansson, Sahar Nejat och Charlotte Lagerberg 
Fogelberg

Global hälsa – framtiden i våra händer – vad skall vi göra 
med den? Tobias Alfvén, Lennart Hjelmås, Johan  
von Schreeb, Åsa Leufven

Varför FCTC, NCD och post2015-SDG är lika viktiga att 
känna till som HbA1C. Göran Boethius, Tobias Alfvén,  
Lars Jerdén, Ewy Thörnqvist

Att leva som du lär. Maria Larsson, Alexander  Wilczek, 
Frida Ledel

Sitting is the new smoking. Mai-Lis Hellenius, Matthias 
Lidin, Anja Nordenfelt

Strama – framgångsrikt lärande i sjukvården nu tar  
primärvården nästa steg. Malin André

Snacka om evidens! Men hur hanterar läkare all kunskap 
på tobaksområdet? Per Haglind, Stefan Lindgren,  
Hanne Tønnesen, Iréne Nilsson Carlsson

Nyanlända läkare – hur bedömer vi deras kompetens för 
svenska sjukvården? Mats Lindström, Torbjörn Ledin,  
Hans Hjelmqvist, Peter Svensson, Latif Sarabi, Sören Berg

Vi vill att de yngre läkarna ska  
engagera sig i de stora framtids- 
frågorna. De är de som kommer att  

driva frågorna om framtidens hälso- och 
sjukvård. STEFAN LINDGREN 

ORDFÖRANDE SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Kunskaps-
utbyte

FSL 2016 Ola Björgell och Stefan Lindgren
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2/2 Prevention - State of the art 2016:  Prevention, övervikt och fetma 
9/2 SLS ”Språkkontaktdag” 
16/3 IT-kommitténs Inspirationsdag  
7/4 Söderbergska priset 2016: Seminarium och utdelning 
27/4 SLS Fullmäktigemöte  
28-29/4 Jämlik hälsa - vad krävs för att nå från evidens till politik och 
praktik? 
18/5 Bättre patientcentrerad vård med ett nytt rondsystem 
5–6/7 SLS program i Almedalen: Brain drain or brain circulation - ett 
globalt utbildningsperspektiv för hälsa, Vi vill inte skada patienterna – 
vad behöver vi kunna? Hur reformerar vi primärvården? Hälsosamma 
levnadsvanor för alla – framgångsrikt stöd för socioekonomiskt utsatta 
7-9/9 Kongressen Framtidens specialistläkare 
21-22/9 Den 9:e Nationella Konferensen om patientsäkerhet 
22-23/9 Tobacco Endgame - Swedish style. Berzelius symposium 92 
12/10 Paneldebatt om läkarstudenters lämplighet 
13/10 Frukostseminarium Ungas psykiska hälsa – när identitet, kärlek 
och hat uttrycks på sociala medier 
20/10 Workshop kring SK-kurser i levnadsvanearbete  
25/10 Etikdag: Brist på kontinuitet – vad är läkarens ansvar? 
26-27/10 Swedish Global Health Education Conference Umeå 
17-18/11 Berzelius symposium 93: International conference on 
Thrombosis and Embolism 
24/11 Konferens om narrativ medicin  
28/11 Prevention - State of the art 2016: Alkoholen och  
riskpanoramat 
1/12 Anna Clara och Andrea – två kvinnliga läkare för 100 år sedan 
8/12 Ung och kroniker – hur stöttar vi ungdomarna för en jämlik 
hälsa? 
9/12 SLS eHälsodag Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur 
tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? 

MACCHIARINI-FALLET Många följde tisdagsdebatten om 
Macchiarini-fallet som arrangerades på SLS i oktober. Medverkade 
gjorde visselblåsaren Oscar Simonson, utredaren Kjell Asplund, 
patientsäkerhetsansvarig Nina Nelson Follin, KS, och Karl Franklin, SLS 
dåvarande vetenskapliga sekreterare. 
   Oscar Simonson, en av de fyra personer som anmälde luftstrups-
transplantationerna som oredlighet i forskning, berättade hur de först  
försökte informera såväl KI som KS. Tillsammans sammanställde de ett 
omfattande dokument när de såg att det som publicerats i de veten-
skapliga artiklar de själva var medförfattare till, inte stämde. Däri be-
skrev de hur bilder manipulerats, hur den kliniska situationen kraftigt 
förskönats och att det inte fanns etiskt tillstånd eller godkännande 
från Läkemedelsverket. 
   –  Vi  trodde att det skulle börja hända saker. Det gjorde det inte. 
Inte förrän New York Times publicerade en artikel om diskrepans 
rörande Paolo Macchiarinis arbeten. 
I stället fick visselblåsarna det hett om öronen. 
   – Vi fick veta att vi skulle bli uppsagda på bas av journalintrång, trots 
att vi haft etikansökan, ett klinikansvar och tillstånd från alla patien-
terna utom en. Och vi får under den här tiden anonyma anmälningar 
från personer som inte ens existerar i Sverige.
Oscar  Simonson vill att man ser över dagens situation att universite-
ten ska utreda sig själva.
   – Det är inte hållbart. Sedan tycker vi att det ska vara sekretess 
under utredningsperioden, både för den som anmäler och för dem  
som anmäls. 
 
   

  
 

 

19/1 ”Skönhetsutredningen" Eva Nilsson Bågenholm 
2/2  Infektioner hos våra nyanlända Jenny Stenkvist
9/2 Hyperbar syrgasbehandling Michael Nekludov 
16/2 K&L: Tor Göran Henriksson – plastikkirurg och 
konstnär Leif Zern, Daniel Nowinski, Daniel Klanger
8/3 Nya och dyra läkemedel Rickard Malmström,  
Stefan Back 
15/3 K&L: Politik och musik – en resa med Kurt Weill 
från Berlin till New York Kerstin Hulter Åsberg,  
Torsten Mossberg, Kia Nyberg, Anders Karlqvist
5/4 Fysisk aktivitet för barn och ungdomar  
Örjan Ekblom, Ulrika Berg
12/4 K&L: Alice Tegnér – barnvisor för barn och  
barnbilder för vuxna Christina Tobeck, Birger Winbladh, 
Hillevi Martinpelto, Michael Engström
19/4 Lennanderföreläsning: Kolorektalcancer – vart är 
vi på väg? Anna Martling
26/4 Kompetensprövning av läkare avseende behörig-
hetsnivå att utöva läkaryrket i Sverige Stefan Lindgren, 
Nils Danielsen, Erik Magnusson, Pernilla Ek
3/5 Surrogatmödraskap Kjell Asplund, Lena Marions, 
Nina Rose, Andreas Bengtsson,Torgny Gustavsson
10/5 Nya perspektiv på global kirurgi Johan von 
Schreeb, Claudia Hanson, Barbro Norrström  
Mittag-Leffler, Jenny Löfgren
17/5 Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt 
Fastlegesystem? Jonas Sjögreen, Ove Andersson,  
Göran Stiernstedt, Karl Sallin 
27/9 K&L: Förlänger ett gott skratt och lustifikationer 
verkligen livet? Stephan Rössner, Lennart R Svensson, 
Kerstin Hulter Åsberg, Henrik Widegren
4/10 Presentation av Nobelpriset 2016  
Nils-Göran Larsson
11/10 Fallet Macchiarini – hur kunde det hända? Vad 
kan vi lära? Karl Franklin, Oscar Simonson,  
Kjell Asplund, Nina Nelson Follin
18/10 K&L: Giacomo Puccinis liv, verk och sjukdom 
Bertil Wikman
8 /11 Styrningen av sjukvården har blivit ett hot. Vad 
behöver göras? Gunnar Akner, Niklas Ekerstad,  
Bengt Järhult, Johan Tjärnström, Hans Wingstrand
15/11 SLS Årshögtid med prisutdelning och högtids- 
föreläsning av SLS ordförande
22/11 K&L: Bellman var ingen suput. Liv, död, glädje 
och sorg i 1700-talets Stockholm Peter Lind,  
Johan Sundelöf, Oloph Demker  
6/12 Julfika för nyanlända läkare i samarbete med SLF
13/12 Kåserande julföredrag: Om humor i sjukvården 
Kerstin Hulter Åsberg

AKTIVITETER
UTBILDNING OCH FORTBILDNING

DEBATTER, MÖTEN OCH SEMINARIER

VISSELBLÅSAREN SOM RISKERADE ALLT

TISDAGSDEBATTER OCH KONST & LÄKEKONST
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DEBATT Nina Nelson Follin, Oscar Simonson och Kjell Asplund

ALMEDALSDEBATT ”Brain drain or brain circulation”  - ett globalt 
utbildningsperspektiv för hälsa med Johan Hassel, Stefan  
Lindgren och Anna Sjöblom.
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Det måste finnas djärv och  
innovativ forskning, men  
det får aldrig vara  

patienterna som tar riskerna.
KJELL ASPLUND  

ORDFÖRANDE  STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 
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JULFIKA FÖR NYANLÄNDA LÄKARE Mohammad Alshalak 
och Åsa Leufvén

Kunskaps-
utbyte
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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 2016 
delades ut på Årshögtiden den 15 november. 

JUBILEUMSPRISET  
150 000 kr 
Olle Kämpe 
Torsten och Ragnar  
Söderbergs professur i  
klinisk endokrinologi, KI.  
Motivering: Olle Kämpe  
har under lång tid bedrivit ett fokuserat forsk-
ningsarbete för att identifiera olika sjukdomsrela-
terade autoantigener. Härigenom har nya diag-
nostiska metoder kunnat utvecklas, exempelvis 
vid Addisons sjukdom. Olle Kämpe tilldelas 2016 
års pris för sitt nu aktuella arbete att identifiera 
autoantigener kopplade till autoimmunt polyen-
dokrint syndrom typ 1, APS1 
APSI är en ärftlig immunbristsjukdom som karak-
täriseras av en kombination av flera autoimmuna 
sjukdomar som kan påverka både endokrina och 
ickeendokrina organ.

ALVARENGAS PRIS   
45 000 kr
Priset går till artikeln:  
”Red blood cells impair  
cardiac post-ischemic  
recovery in type 2 diabetes 
 through an arginase- 
dependent regulation of nitric oxide synthase and 
reactive oxygen species”.
Valspråk:  Liten blodkropp stjälper ofta stort 
hjärta.
Författare: John Pernow och Jiangning Yang,  
Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, 
Karolinska Institutet. 

* ERNA EBELINGS PRIS 45 000 kr  
Professor Stig Steen, Lunds Universitet 
Motivering: Stig Steen får priset för sina framstå-
ende insatser vad gäller forskning och innovation 
inom cirkulationsassisterande system och system 
för att hålla lungvävnad vital i samband med 
transplantation. Hans verksamhet har resultaterat 
i stora framsteg i sjukvården och inom näringslivet 
bidragit med nya produkter och företag.
(Priset delades ut vid årets Medicin-teknikdagar i 
Örebro)

INGA SANDEBORGS PRIS  
125 000 kronor
Priset belönar framstående vetenskapliga arbe-
ten rörande Alzheimers sjukdom eller andra  
degenerativa sjukdomar i centrala nerv- 
systemet.
Priset delas av två forskare:
Professor Elisabet Londos, Lunds Universitet, 
Malmö.
Motivering: Elisabet Londos har framgångsrikt 
gett sjukdomen Lewy body-demens ett ansikte.
Professor Anders Wimo, Karolinska Institutet, 
Stockholm, Bergsjö vårdcentral, Bergsjö. 
Motivering: För hans framstående hälsoekono-
miska studier rörande förekomst och kostnader av 
demenssjukdomar i världen.

INGVARPRISET  
30 000 kr 
Professor Eva Svanborg 
Klinisk neurofysiologi vid  
Linköpings universitet.
Motivering: Eva Svanborg  
största insatser ligger inom  
det sömnmedicinska fältet, där hon bidragit till 
förståelsen av patofysiologin bakom obstruktiv 
sömnapné. Hon införde ODI, Oxygen Desatura-
tion Index, som ett mått på svårighetsgraden vid 
sömnapné – ett mått som fortfarande används 
i klinisk vård och sömnapné-forskning i hela 
världen. Genom studier på nerv-och muskelfunk-
tion i svalget hos personer med snarkning och 
sömnapné kartlade hon en mekanism för hur 
snarkning progredierar till sömnapné. 

HIPPOKRATESPRISET  
10 000 kr  
Överläkare Viveka Frykman  
Kull Hjärtkliniken, Danderyds  
sjukhus. 
Motivering:  Viveka Frykman  
Kull får priset för sin förmåga  
att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar  
och uppmuntra till diskussioner med medicin- 
etisk bäring, kollegor emellan liksom i patient-
möten. 

BÄSTA VETENSKAPLIGA  
PROJEKTANSÖKAN  
100 000 kr  
ST-läkare Charlotte Hedin 
Gastrocentrum, Karolinska  
Universitetssjukhuset. 
Bästa vetenskapliga  
projektansökan 2016, för sin  
ansökan ”The development and dysfunction of 
the interface between gut microbiota and innate 
and adaptive intestinal immunity”.
 

PRISER & MEDALJER 
ÅRETS PRISTAGARE

ÅRETS  
TRANSLATIONELLA  
FORSKNINGSPRIS  
50 000 kr  
Överläkare/universitets- 
lektor  Christian Giske 
Klinisk mikrobiologi,  
Karolinska Universitetssjukhuset 
För hans ansökan: ”Kraftigt ökande incidens av 
sepsis orsakat av ESBL-producerande E. coli: iden-
tifikation av riskgrupper, kartläggning av prognos, 
och relation till bakteriell virulens”.

* ASKLEPIOSPRISET

Bästa vetenskaplig artikel  
15 000 kr
Maria Simonsson, Lund 
Maria Simonsson får priset för  
artikeln ”CYP1A2 - a novel  
genetic marker for early aromatase inhibitor 
response in the treatment of breast cancer 
patients” 
Ur juryns motivering: Maria har uppvisat 
god förmåga till att producera en vetenskaplig 
artikel av hög kvalitet. Artikeln lyfter ett intressant 
område med klinisk koppling. Maria ringar in sin 
frågeställning väl med en utmärkt presentation 
 av forskningsfronten. Med en väl utarbetad 
metod presenterar hon  ett fint resultat som disku-
teras på ett välavvägt och intresseväckande vis.

Bästa projektarbete  
10 000 kr
Peter Alping, Stockholm
Peter Alping får priset för  
projektet "Efficacy and Safety 
 of Rituximab as Compared to  
Fingolimod for Patients with 
Highly Active Multiple Sclerosis: A Cohort Study 
assessing the Risk of Disease Reactivation after 
Previous Treatment with Natalizumab”. 
Ur juryns motivering: Peter har utfört ett 
gediget projektarbete med stark klinisk relevans. 
Han har visat prov på utmärkt förmåga att 
sammanställa den vetenskapliga bakgrunden till 
frågeställningarna i arbetet, använt en god ve-
tenskaplig metod och uppvisat  kliniskt relevanta 
resultat som han diskuterat på ett begåvat vis.  
Den skriftliga kvaliteten håller hög nivå. 

 

 
 

2016 ÅRS PRISTAGARE VID SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ÅRSHÖGTID   
Fr v bakre raden:  Jiangning Yang (Alvarengas pris), Christian Giske (Translationella priset),  
John Pernow (Alvarengas pris), Viveka Frykman-Kull (Hippokratespriset), Olle Kämpe (Jubileumspriset)
Fr vä främre raden: Elisabet Londos (Sandeborgs pris), Eva Svanborg (Ingvarpriset), Charlotte Hedin 
(Bästa projektansökan), Anders Wimo (Sandeborgs pris)
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* Erna Ebelings pris delades ut vid Medicin- 
teknikdagar i  Örebro den 5-6/10 2016 .  
Asklepiospriset delades ut den 2/2 2017 på  
Svenska Läkaresällskapet. 

Unik donation till  
reumatisk forskning

venska Läkaresällskapet 
fick under 2016 en betydan-

de donation till reumatisk  
   forskning, när läkaren     

   Ingegerd Johansson, Lin- 
köping, donerade omkring 15 miljoner 
kronor till forskning om SLE, Systemisk 
Lupus Erythematosus.

– Det är en unik donation som Svenska 
Läkaresällskapet har fått av Ingegerd 
Johansson, säger Mats Ulfendahl, 
ordförande i Svenska Läkaresällskapets 
Forskningsdelegation. Vi är mycket 
tacksamma över förtroendet vi fått, att 
förmedla pengarna vidare till bra forsk-
ning inom området SLE i enlighet med 
Ingegerd Johanssons önskan.

Ingegerd Johansson var överläkare 
och sektionschef i neuroradiologi i 
Linköping, och en uppskattad läkare och 
pedagog. Redan 1975–76 fick hon den 
reumatiska diagnosen SLE. Då var den 
genomsnittliga överlevnaden cirka fem 
år. Tack vare ett antal olika nya läkeme-
del som utvecklades i slutet av 70-talet 
levde Ingegerd Johansson 30 år med 
sjukdomen. Hon blev 67 år.

SLE har ofta befunnit sig i skuggan av 
andra större sjukdomsgrupper när det 
gäller forskningsanslag, trots att det just 
nu sker betydelsefulla forskningsgenom-
brott. Genom att kartlägga sjukdomens 
mekanismer hoppas forskarna få fram 
nya läkemedel.

– Vi har identifierat flera centrala gener 
som är kopplade till ökad sjukdomsrisk 
och allvarligare sjukdomsmanifesta-
tioner, men som också påvisar cen-
trala sjukdomsmekanismer, säger Lars 
Rönnblom, koordinator för det svenska 
SLE-nätverket.

I dag råder ett stort behov av nya läke-
medel för patienter med SLE. Många av 
dessa lider svårt och fortfarande dör en 
del unga patienter i sjukdomen.

– Flera av SLE-forskningens största an-
slag har hittills kommit från donationer 
från patienter och deras anhöriga, ofta 
från USA, säger Lars Rönnblom. 

De har varit grunden för min forskar-
grupps överlevnad. Det är väldigt gene-
röst och jag blir berörd av det.

Ingegerd Johansson donerade 
pengarna till Läkaresällskapet för att 
kunna bidra till forskningen kring den 
reumatiska sjukdomen SLE, som hon 
själv led av i 30 år. Donationen bygger på 
den unika samling föremål som Ingegerd 
Johansson skapade genom åren tack vare 
ett stort konst- och kulturintresse.
   Samlingen såldes förra året via 
Stockholms Auktionsverk till förmån 
för forskning om sjukdomen. Bland 
föremålen fanns bland annat ett antal 
målningar av Lars Lerin och en unik 
samling smyckekonst som Ingegerd 
skapat tillsammans med två guldsmeder 
i Linköping. Flera av smyckena köptes in 
av Nationalmuseum.

– Ingegerd var kulturintresserad, en estet 
och hade väldigt god smak. Därför blir 
det en betydande donation som Läkare-
sällskapet får av Ingegerd. För henne var 
det viktigt att bidra till forskningen kring 
den här sjukdomen, säger Görel Peters-
son, en av Ingegerd Johanssons äldsta 
vänner. Ingegerd hade en underbar hu-
mor och en obändig livsvilja. Under alla 
dessa år hörde jag henne aldrig klaga. 
Hon var en trofast vän som uppmunt-
rade andra, trots sin tärande sjukdom.

S

Till vänster: Ingegerd Johansson överläkare 
och sektionschef i neuroradiologi i  
Linköping.

SLS priser
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I spåren av skandalen med kirurgen 
Paolo Macchiarini inleddes en lång rad 
utredningar för att garantera att något 
liknande aldrig händer igen. Den första att 
bli klar var Svenska Läkaresällskapets och 
Kungliga Vetenskapsakademiens utredning. 
Utredningen tillsattes den 25 februari för 
att klargöra regler och ta fram riktlinjer för 
forskare och läkare som arbetar i gränslan-
det mellan klinisk forskning och avancerad 
sjukvård 
 
Fallet med de konstgjorda luftstruparna 
i plast som badats i stamceller och opererats 
in på allvarligt sjuka patienter har väckt 
många frågor kring vad som krävs för att 
obeprövade behandlingsmetoder ska få 
användas i sjukvården. Svenska Läkaresäll-
skapet och Kungl. Vetenskapsakademien 
föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad 
som ska krävas för att obeprövade behand-
lingsmetoder ska kunna användas på allvar-
ligt sjuka patienter.

Under historien har läkare i syfte att bota 
eller lindra sjukdom hos allvarligt sjuka pa-
tienter ibland använt vetenskapligt baserade 
behandlingsmetoder som ännu inte kan 
betecknas som beprövade. Det kan vara me-
toder som är i början av en utveckling eller 
som är beprövade på andra patientgrupper 
eller vid andra sjukdomar men där det finns 
en önskan att i extrema situationer pröva 
dessa på enskilda patienter där ingen annan 
behandling står till buds. 

Hälso- och sjukvården ska, enligt svensk 
lagstiftning, bedrivas enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet, men detta begrepp 
är inte närmare definierat. Det är osäkert 
hur mycket utrymme för att använda nya 
obeprövade metoder i sjukvården som finns 
inom den svenska lagstiftningen, och en 
översyn av denna är således angelägen.
  
I den absoluta majoriteten av fallen ska 
obeprövade behandlingsmetoder testas 
inom ramen för klinisk forskning och ansö-
kan om etikprövning ska då först godkän-
nas enligt etikprövningslagen. För klinisk 
läkemedelsprövning krävs också tillstånd 
från Läkemedelsverket. Obeprövade 
behandlingsmetoder kan också övervägas 
i syfte att behandla enstaka allvarligt sjuka 
patienter utanför ett kliniskt forskningspro-
jekt. Gäller det behandling med läkemedel, 
gener, eller celler, samt kombinationer med 
medicinsk-tekniska produkter finns möjlig-
het att ansöka om godkännande av Läkeme-
delsverket enligt det så kallade sjukhusun-
dantaget. Om det gäller annan obeprövad 
behandling, med till exempel kirurgiska 
eller psykiatriska metoder, är situationen 
otydlig och det är oklart vilka kriterier som 
gäller för att sådan behandling ska kunna 
ske utanför ett kliniskt forskningsprojekt.
   
Svenska Läkaresällskapet och Kungl. 
Vetenskapsakademien föreslår därför 
inrättandet av en nationell kommitté för 
bedömning av obeprövade behandlings-     

metoder och att riktlinjer för användning 
av sådana metoder på allvarligt sjuka pa-
tienter fastställs. Det innebär att:

• Det blir en enhetlig nationell bedömning 
om en obeprövad behandling får användas 
på en allvarligt sjuk patient och vad som 
räknas som forskning respektive sjukvård.

• Jävssituationer blir lättare att undvika 
jämfört med om bedömningen sker lokalt på 
det egna sjukhuset.

• Bedömningen kommer att göras av erfarna 
kliniker/forskare tillsammans med etiker, 
jurister och experter inom det specifika 
området.

Tillsammans med ett antal riktlinjer 
skapas en transparent situation som kan bi-
dra till att allmänhetens tillit till hälso- och 
sjukvården bibehålls och förstärks. Riktlin-
jerna ska i första hand garantera att patien-
ten skyddas mot alltför riskabla åtgärder. 
Människovärdesprincipen innebär att alla 
människor har samma värde i hälso- och 
sjukvården. Allvarligt sjuka eller döende 
patienter får aldrig reduceras till försöksob-
jekt men heller inte undandras möjligheten 
att få tillgång till nya obeprövade metoder 
som kan innebära bot och lindring. Med de 
föreslagna riktlinjerna finns, enligt Kungl. 
Vetenskapsakademien och Svenska Läka-
resällskapet, förutsättningar för att båda 
dessa syften ska kunna uppnås.

Så kan patienter skyddas  
mot alltför riskabla åtgärder
Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien föreslår i en utredning riktlinjer för  
vad som ska krävas för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka  
patienter. Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlings- 
metoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens  
tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks.

Allvarligt sjuka eller döende  
patienter får aldrig reduceras 

till försöksobjekt men heller inte  
undandras möjligheten att få tillgång 
till nya obeprövade metoder som kan 
innebära bot och lindring. 
        
INGEMAR ENGSTRÖM  
TIDIGARE ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK

”Så kan patienter skyddas mot alltför riskabla åtgärder”  
2016-06-15 DN debatt  

.
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HUSET & SAMLINGARNA
KULTURSKATTER

41

LÄKARESÄLLSKAPETS HUS  
Svenska Läkaresällskapets hus är kultur-
märkt och underhålls löpande. Vid reno-
veringar följer man en framtagen vårdplan 
för huset och försöker i den mån det går 
återskapa till ursprunget. Under året har de 
två mindre matsalarna (Lilla matsalen och 
Af acrelska matsalen) på våning två varsamt 
renoverats. En omfattande ventilations-
genomgång för huset har genomförts för 
att motarbeta det kraftiga undertryck som 
råder. Det arbetet kommer fortlöpa med 
åtgärder under 2017. Ny ventilation har 
installerats i konferensrummet Trafvenfelt 
och kontor på våning fyra. Planeringsarbetet 
med renovering av Föreläsningssalen har 
påbörjats och en projektgrupp har tagit fram 
en handlingsplan i enlighet med vårdpro-
grammet för huset. Salongen på våning tre 
har intretts till ett personalrum.

MILJÖARBETE OCH 
HÅLLBARHET SLS arbetar aktivt och 
systematiskt för klimatsmarta och hållbara 
lösningar när det gäller inköp av varor och 
tjänster, källsortering, resor och energiför-
brukning. Under året har elförbrukningen 
ökat med 14 procent, fjärrvärmeförbruk-
ningen med 30 procent. Fjärrkylan har mins-
kat med 12 procent. Sophämtningstranspor-
ter har minskat med 4 procent. Transport av 
förbrukningsmatriel har minskat med  
10 procent. Energiökningen beror till stor 
del av  yttrepåverkan. Under 2017 kommer 
flera åtgärder genomföras för klimatsmarta 
och hållbara lösningar när det gäller elför-
brukning, fjärrvärme, fjärrkyla och avfall. 
 
KONFERENS OCH MÖTEN  
Läkaresällskapets hus rymmer en konferens-
anläggning som under året hyrts ut för kon-
ferenser, möten och fest. Restaurangen har 
bytt ägare. Mats Schöld, tidigare köksmästare  
är ny ägare, med kvalitet och hög service 
som ledord.

MEDICINHISTORIA Vården av Läkare-
sällskapets historiska samlingar består dels 
av bokvård, dels av omhändertagande av de 
objekt som tidigare fanns i Medicinhisto-
riska museet, som lades ner 2005.  
   Bokrariteterna vårdas på Hagströmerbib-
lioteket, som för närvarande är förlagt till 
det gamla Haga Tingshus vid Haga Södra 
i mycket vackra lokaler. Föremålen från 
museet förvaras hos Svensk Museitjänst i 
Tumba. Det saknas i dagsläget möjligheter 
att visa föremål, men en viss utlåningsverk-
samhet förekommer. 
   Under det gångna året har fokus legat 
på den förestående flyttningen av ”gamla” 
Karolinska till NKS, Nya Karolinska Solna. 
En grupp pensionerade professorer från KS 
har frivilligt tagit på sig att dokumentera 
dess historia i ett projekt som fått namnet 
”WikiKS.se”. Avsikten är dels en elektronisk 
insamling av verksamhetsskildringar från 
sjukhusets historia, dels insamling av instru-
ment, fotografier, apparater och andra tillbe-
hör som beskriver sjukvårdens utveckling.  
   Karolinska sjukhusets nu 75-åriga historia 
speglar den kanske hittills största omvälv-
ningen inom medicinhistorien, med en 
utveckling som lett till att tidigare obotliga 
sjukdomar nu kan botas och även fram-
gångsrikt förebyggas. Under de senaste 
decennierna har dock väldigt lite material 
insamlats till medicinhistoriska museet, trots 
den snabba tekniska utvecklingen. Här är 
behovet stort och intet av värde bör gå till 
spillo när man börjar rensa i förråden.
   För att alla inblandade i flytten ska vara 
underrättade om värdet av ”gamla ting” läggs 
stor vikt vid kontakter med verksamhetsche-
fer, flyttsamordnare och driftsättningsledare. 
Inom sjukhusledningen har tidigare ingen 
planering för kulturarvsbevarande förekom-
mit, men under året har ett mindre 
ekonomiskt bidrag bifallits. En hemsida har 
skapats där en stor mängd text och bild om 
KS insamlats – besök den gärna 
www.wikiks.se.

MEDALJSAMLINGEN 
Svenka läkare, som hedrats 
med medalj, är huvud- 
temat för Svenska  
Läkarsällskapets  
medaljsamling, som  
förvaras i bankvalv.  
De flesta medaljerna kan  
beskådas i jubileumsboken  
Medicina in Nummis från 2008.
   Under året har samlingen kompletterats 
med Vetenskapsakademins minnespenning 
för år 2000 föreställande Erik Jorpes. Hans 
arbete med renframställning av kliniskt 
användbart heparin var epokgörande och 
har varit av utomordentlig betydelse för den 
moderna sjukvårdens utveckling.

PORTRÄTTSAMLINGEN  
Under året har Barbro Westman donerat en 
teckning av Sven Rydén som var publicerad 
på första sidan i Svenska Dagbladet i  
december 1977. Teckningen är en illustra-
tion till ett reportage från Läkarstämman av 
Gits Olsson.  
   Renoveringen av ett antal äldre porträtt har 
fortsatt med hjälp av konservator Yvonne 
Florman. Hagdahls kokbok har införskaffats 
”Kok-konsten som vetenskap och konst”. 
Den har fått ta plats under porträttet av  
Hagdahl i Restaurangen. En del omhäng-
ningar har gjorts på grund av renoveringen 
av matsalen. Liksom tidigare år har ett stort 
antal frågor besvarats om porträtten och ut-
lån gjorts av diabilder av porträtten till våra 
medlemmar/sektioner.

SLS BOKVÅRDARE
Tomas Jansson, SLS vårdare av boksam-
lingen sedan 2008, avled efter en längre tids 
sjukdom den 26 oktober 2016. Tomas var 
disputerad läkare och specialist på allmän 
onkologi. Hans stora passion vid sidan av 
arbetet var kärleken till böcker. Tomas var en 
färgstark person, varmhjärtad och lojal samt 
utrustad med en underfundig humor. Han 
gjorde stora insatser för bland annat SLS 
äldre boksamling.

Patientens tillit och förtroende  
till hälso- och sjukvården  

liksom professionella bedömningar  
av individuella behov förutsätter goda 
möten i kontinuerliga relationer.  
    
       

BRITT SKOGSEID 
VICE ORDFÖRANDE SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Mötes-plats



42 43

WEBBSIDOR sls.se hade 69 399 unika besök. Siffran för 2015 var  
73 001, vilket motsvarar en minskning på ca 5%.  
 
WEBB-TV Totalt antal visningar: Live 82. On demand 1 507.  
Genomsnittlig tid: Live 1 557 minuter. On demand 13 465 minuter.
YOUTUBE Totalt antal visningar: Live 106. On demand 3 583. Genomsnitt-
lig tid: Live 3 793 minuter. On demand 32 482 minuter. 
 
NYHETSBREV 28 nyhetsbrev har skickats ut. Genomsnittlig öppnings-
frekvens var 32%. För 2015 var siffran 30%. 
 
SOCIALA MEDIER  Räckvidd för SLS Facebook 223 412. Siffran för 2015 
var 77 720, vilket motsvarar en ökning på ca187%. Tweetvisningar 113 178. 
Siffran för 2015 var 59 479, vilket motsvarar en ökning på ca 90%. 

MYNEWSDESK 35 publicerade pressmedelanden under 2016. Totalt 
hade nyhetsrummet 27 568 visningar. Under 2015 publicerades 32 
pressmeddelanden och nyhetsrummet hade 10 067 visningar, vilket 
motsvarar en ökning på ca 174%. 

LÄKARESÄLLSKAPET ANSER
 
Förebyggbar död kräver perspektivskifte 
2016-01-11 Dagens Samhälle 
 
Så blir vården mänskligare
2016-01-22 Göteborgsposten
 
Ministern bortser från hälsoforskningen 
2016-02-21 Dagens Nyheter 
 
Läkare: SD:s förslag leder till onödigt lidande 
2016-02-25 Svenska Dagbladet 
 
Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning
2016-03-10 Dagens Samhälle 
 
Värdebaserad vård – problemen är kända.  
Vad göra i stället? 2016-06-10 Läkartidningen 
 
Så kan patienter skyddas mot alltför riskabla 
åtgärder” 2016-06-15 Dagens Nyheter
 
Ministern bör initiera en primärvårdsreform 
2016-06-30 Svenska Dagbladet  
 
Allvarliga brister på universitetssjukhus måste 
åtgärdas 2016-08-29 Dagens Nyheter

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, 
tuberkulos och malaria
2016-09-09 Bistandsdebatten.se  
 
En tydlig strategi för forskning, utveckling  
och utbildning krävs 
2016-11-10 Dagens Medicin

NKS tar en risk med ny och oprövad  
styrmodell 2016-12-08 Svenska Dagbladet

KOMMUNIKATION
KUNSKAP, DEBATT & PÅVERKAN

Publicerade debattartiklar

Kommunikationskanaler

   11 minuter! 
Genomsnittlig lästid för 

SLS Aktuellt.
Provus läsarundersökning 23-25/2 2016

         27 568 
Visningar hade nyhets-

rummet under 2016.  
Siffran för 2015 var 10 067, 

vilket motsvarar en  
ökning på ca 174%

PR-värde 2016 
Estimerat annonsvärde 2,1 miljoner SEK.  
Exponeringens potentiella räckvidd  
nådde 87 miljoner.
  

WEBBSIDA sls.se 

SLS YOUTUBE KANAL Livesändning & inspelning  
av debatter och seminarier 

NYHETSBREV Når medlemmar registrerad med en 
e-postadress i SLS medlemssystem 

FACEBOOK Facebook/svenskalakaresallskapet,  
Facebook/framtidensmedicinoch halsa, Facebook/ 
envardefullvard, Facebook/kandidatforening  

TWITTER @sls_sv 

PRESSMEDDELANDE Pressrum på My Newsdesk 

OMVÄRLDSBEVAKNING Nyhetsflöde på sls.se  

PUBLIKATIONER SLS Aktuellt 4 nr, Magasinet 
”Vård&Hälsa” 3 nr, Forskningsrapport: ”Alkoholen och  
samhället”, Skriften "Säker vård – en kärnkompetens för 
vårdens samtliga professioner". 

SLS AKTUELL Medlemstidning 
UPPLAGA 13 000/nummer (TS 2016)
UTGIVNING 4 nr per år
ANSVARIG UTGIVARE Per Johansson, Kanslichef
CHEFREDAKTÖR Ulrica Segersten, Inpress
SLS REDAKTÖR  Agneta Davidsson Ohlson
PRODUKTION Inpress

ALKOHOLEN 
OCH SAMHÄLLET

TEMA 2016/2017:

ALKOHOL OCH CANCER

30 procent av de cancerfall 
som alkoholen orsakar i 
Sverige orsakas av låg eller 
måttlig alkoholkonsumtion. 

”Om du är för trött för att ta 
ditt barn till fotbollsmatchen 
på söndagen har du druckit 
för mycket.” Claudia Fahlke, 
professor i hälsopsykologi. 
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FÖR FÖRBÄTTRAD HÄLSA & SJUKVÅRD Via SLS kommunikationskanaler kommunicerar vi med  
medlemmar, potentiella medlemmar, hälso- och sjukvården, organisationer, myndigheter, beslutsfattare och
allmänhet. Vårt yttersta syfte är att förbättra hälsan och sjukvården i samhället. Det gör vi bland annat genom  
att sprida information och kunskap, lyfta angelägna frågor till debatt och besvara remisser.  
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När man mår psykiskt dåligt, viktigt att 
dela det svåra, inte vara ensam. Som 

medmänniska viktigt att våga vara i det svåra. 
Inte undvika.

2 12     22    

              I nya europeiska riktlinjer för kardiovas-
kulär prevention har hälsosamma lev-

nadsvanor fått större betydelse! bit.ly/2fqKfTV

5  6

Vi ser en risk att värdebaserad vård sät-
ter gällande prioriteringsordning inom 

hälso/sjukvården ur spel. bit.ly/2jijcIl.

5  7

NKS tar en risk med ny och oprövad 
styrmodell. @sls_sv bit.ly/2hrxR26

1 3     2    

Löften om vision, handl.plan, gemens. 
läkemedl.lista, anvmedverk. & bättre 

infostrukt. Hur har det gått? #slseHälsodag pic.
twitter.com/nmSHPvsB2d

1 1   

Förebygga ohälsa har en etisk dimen-
sion, det handlar om ökad livskvalitet för 

medborgarna. Dag Larsson, SKL #slsalmedalen

2 1   

              Värdebaserad vård hotar att åsidosätta 
den medicinska logiken, vars utgångs-

punkter etik och vetenskap måste stå i centrum 
för medicinsk verksamhet. Vi föreslår i stället 
en kvalitetsutvecklingsmodell som bygger på 
professionell granskning och klinisk revision.

1 716 20   

              Vi föreslår att en nationell kommitté för 
bedömning av obeprövade behand-

lingsmetoder inrättas. Vi vill också att åtta 
kriterier ska vara uppfyllda för att obeprövade 
behandlingar ska få användas på en allvarligt 
sjuk patient.           

1 499 17   3

Bristen på allmänläkare är mycket 
allvarlig och har på många håll nått en 

kritisk nivå som omöjliggör en välfungerande 
primärvård. Det som nu krävs är ett tydligt 
politiskt ledarskap och blocköverskridande 
samarbete för att få till stånd en statlig nationell 
primärvårdsreform.

7 688 71   40

Förbättrad kondition och muskelstyrka, 
starkare skelett, sänkning av höga 

blodfetter, ökad självkänsla och förbättrade skol-
prestationer är några av de positiva hälsoeffekter 
som ses hos barn som är fysiskt aktiva sam-
manlagt minst en timme per dag konstaterar en 
expertgrupp som utarbetat rekommendationer 
om fysisk aktivitet för barn. 

4 607 56   30

            Ingen människa ska behöva känna sig  
            reducerad till ett vårdobjekt. Multisjuka 
patienter och de med långvariga sjukdoms-
tillstånd, har en ovillkorlig rätt till en bättre 
kontinuitet i vården, skriver Svenska  
Läkaresällskapet i dagens GP debatt.

3 386  43     26
          
            
             Händelseutvecklingen och rapporte-     
             ringen i medierna kring KI ställer många 
frågor på sin spets. Svenska Läkaresällskapet 
efterlyser tydligare etiska riktlinjer för klinisk 
innovation. Historien visar även att kunskap om 
och respekt för grundläggande etiska principer i 
hälso- och sjukvård och forskning behöver stär-
kas. Det finns ett stort behov av en breddsats-
ning på medicinsk etik i utbildning och forsk-
ning. Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation 
och Forskningsdelegation kommer att arbeta 
vidare med frågan. 
 
1 468 23    1

                     
             I svåra tider är det särskilt viktigt att 

hålla fast vid människorättsliga och 
medicinsk-etiska principer. Av historien har vi 
lärt oss att hälso- och sjukvården annars kan 
begå allvarliga misstag. FN:s rapportör för rätten 
till hälsa påminde oss 2007 om att tillgång till 
vård inte bara är en medborgerlig rättighet, utan 
framförallt en mänsklig rättighet.

2 161 26   2

             
           Läkaresällskapet och Läkarförbundet  
           skärper sina rekommendationer. Läkare 
och läkarstudenter ska inte prata om patientfall i 
sociala medier.

8 698 82    2

              
             

SOCIALA MEDIER
DEBATT

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 och Twitter används för att debattera, skapa opinion och sprida information.  
SLS har fyra sidor på Facebook: Svenska Läkaresällskapet, Kandidat- och underläkarföreningen,  
Framtidens  Medicin & Hälsa och En Värdefull Vård. På Twitter liverapporterar vi från våra  
aktiviteter och sprider nyheter som ska gå ut snabbt. SLS Youtubekanal  livesänder våra debatter  
och seminarier för ökad spridning. 

   FACEBOOK OCH TWITTERINLÄGG

#vård&hälsa 
#slsalmedalen

#värdebaseradvård 
#preventionsdag

         223 412 
Siffran för 2015 var 77 720, vilket 
motsvarar en ökning på ca 187%

Räckvidd Facebook 2016

Tweetvisningar 2016

113 178
Siffran för 2015 var 59 479, vilket 
motsvarar en ökning på ca 90%
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Avgiftsfrihet för vissa former av screening 
inom hälso- och sjukvården, S2015/06987/
FS  2016-01-29 till Socialdepartementet

Remiss avseende förslag till nya föreskrifter 
om erkännande av yrkeskvalifikationer 
inom hälso- och sjukvården, dnr 4.1-
29011/2015 2016-01-29 till Socialstyrelsen

Reformerade stöd till barn och vuxna med 
funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
2016-02-18 till Socialdepartementet

Förslag om ändring i Socialstyrelsens 
föreskrifter om vävnader och celler, dnr 
572/2016 2016-02-22 till Socialstyrelsen
 
Förslag om ändring i Socialstyrelsens före-
skrifter om blodverksamhet, dnr 4634/2016
2016-03-02 till Socialstyrelsen
 
Organdonation - en livsviktig verksamhet 
(SOU 2015:84), dnr S2015/06250/FS
2016-03-16 till Socialdepartementet

Särskild satsning på ungas och äldres hälsa, 
dnr Ds2015/59
2016-03-16 till Socialdepartementet

Beslutsunderlag till regeringen on infö-
rande av vaccinationer i det nationella 
särskilda vaccinationsprogrammet Dnr 
00076-2016-1.1.3
2016-03-21 till Folkhälsomyndigheten

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningsta-
gande till vård, omsorg och forskning 
SOU 2015:80) 2016-03-22 till  
Socialdepartementet

Träning ger färdighet - Koncentrera vården 
för patientens bästa (SOU 2015:98), dnr 
S2015/07487/FS 2016-04-13 till  
Socialdepartementet

Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål 
och tillsyn (SOU 2015:102) dnr 2015/08100/
FS 2016-04-15 till Socialdepartementet

Effektiv vård (SOU 2016:2)  
2016-06-09 till Socialdepartementet 

Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
2016-06-23 till Justitiedepartementet

Översyn av Tobakslagen (SOU 2016:14)
 2016-06-30 till Socialdepartementet

Etisk granskning av läkemedelsprövning 
(Ds 2016:12) 2016-09-01 till Social- 
departementet 

Anpassningar om kliniska läkemedels-
prövningar (Ds 2016:11) 2016-09-15 till 
Socialdepartementet 

TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvär-
deringar (TLVAR 2003:2) 2016-10-03 till 
Tandvårds- och läkemedelsverket

Riskgruppsvaccinationer som särskilda  
vaccinationsprogram 2016-10-14 till  
Folkhälsomyndigheten
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ordination och hantering av läke-
medel i hälso-och sjukvården
2016-10-14 till Socialstyreslen 

Driftsformer för universitetssjukhusen  
(Ds 2016:28) 2016-11-23 till  
Socialdepartementet

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt 
finansierad vård (Ds 2016:29)
2016-11-23 till Socialdepartementet

Förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för 
läkare utbildade utanför EU och EES  
2016-12-07 till Socialstyrelsen 

Nya föreskrifter och allmänna råd om vård-
givares patientsäkerhetsarbete
2016-12-21 till Socialstyrelsen
 

 

 

BESVARADE REMISSER
DEBATT & PÅVERKANSARBETE

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA ANGELÄGNA BESLUT SLS besvarar remisser från framför allt departement och myndigheter, 
men också från andra instanser. För att få en bred förankring skickas inkomna remisser vidare till SLS sektioner, delegationer och kommittéer 
för att få in så många synpunkter som möjligt inför beredande av SLS samlade svar. 

WEBBSIDA                                              
www.sls.se

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS WEBBSIDA   
Via SLS webbsida kan medlemmar och allmänhet få information om vad SLS arbetar med och vad som händer i 
organisationen. På sidan finns ett kalendarium med information om SLS aktiviteter samt omvärldsbevakning i ett 
nyhetsflöde. Webbsidan 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, 
organisationer och intresserad allmänhet.

69 399 
unik besök på SLS webbsida  

under 2016.  

274 110 
sidvisningar på sls.se  

under 2016.

62,5%
besökte sidan för  

första gången.

SLS vill särskilt lyfta fram betydelsen av 
en förstärkt första linjens sjukvård, där 
personer med kroniska sjukdomstill-
stånd särskilt beaktas.  

För en effektivare vård behöver styr- 
systemen reduceras och harmoniseras. 
IT-stöden förbättras och detaljstyr-
ningen minska. 

SLS vill se en större tilit till professionen 
där kvalitetsutveckling bygger på ett 
professionellt ansvar genom professio-
nell granskning och revision. 

SLS  efterlyser långsiktigt perspek-
tiv. Hälso- och sjukvården tar skada 
av kortsiktiga förändringar som tar 
mycket kraft och som är svåra att 
utvärdera.

För en effektivare vård 

                     SKAPA MÖTESPLATS     

             INFORMERA & SPRIDA KUNSKAP

            INITIERA OCH DRIVA FRÅGOR    
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Akutsjukvård 1999
Allergiforskning 1946
Allmänmedicin 1969
Andrologi 2002
Anestesi- och intensivvård 
1954
Arbets- och miljömedicin 1907
Audiologi 1990
Barn- och ungdomspsykiatri 
1956
Barnkirurgi 1977
Beroendemedicin 1967
Bild- och Funktionsmedicin 
1942
Kardiologi 1947
Dermatologi och venereologi 
1958
Diabetologi 2005
Endokrinologi 1945
Fysiologi 1943
Fysisk aktivitet och idrotts- 
medicin 1952
Gastroenterologi 1954
Geriatrik 1951
Handkirurgi 1981
Hematologi 1966
Hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin 2013
Infektionssjukdomar 1954
Internmedicin 1941
Kirurgi 1907
Klinisk cytologi 1962
Klinisk fysiologi 1958
Klinisk immunologi 1983
Klinisk kemi 1956
Klinisk neurofysiologi 1964
Klinisk nutrition 1965
Lungmedicin 1940
Läkemedelslära 1907

Maxillofacialkirurgi 1946  
(f.d. Odontostomatologi) 
Medicinens historia 1907
Medicinsk genetik 1969
Medicinsk informatik 1969
Medicinsk mikrobiologi 1907
Medicinsk psykologi 1964
Medicinsk radiofysik 1981
Medicinsk teknik och fysik 
1956
Medicinsk undervisning 1969
Neurokirurgi 1970
Neuroradiologi 2011
Neurologi 1907
Njurmedicin 1967
Nuklearmedicin 1970
Obstetrik och gynekologi 1905
Oftalmologi 1923
Onkologi 1975
Ortopedi 1954
Otorhinolaryngologi, huvud- 
och halskirurgi 1907
Patologi 1943
Pediatrik 1912
Plastikkirurgi 1978
Psykiatri 1907
Rehabiliteringsmedicin 1920
Reumatologi 1946
Rättsmedicin 1976
Rättspsykiatri 1993
Smärtlindring 2002
Socialmedicin 1971
Thoraxkirurgi 1981
Trafikmedicin 1969
Transfusionsmedicin 1967
Transplantation 1987
Tropikmedicin och inter- 
nationell hälsa 1984
Urologi 1957

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 Utvecklings- 
biologi
Svensk Förening för Medicinsk Ultraljuds- 
diagnostik
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
 
 

68 VETENSKAPLIGA SEKTIONER  
Svenska Läkareäsllskapet har 68 sektioner, 9 lokala  
läkaresällskap och 19 associerade föreningar. Årtalet  
efter sektionen anger när första arbetsordningen  
godkänts. 

MEDLEMMAR
PROFESSIONENS RÖST

LÄKARKÅRENS RÖST I SAMHÄLLET

SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP OCH ASSOCIERADE FÖRENINGAR
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TILLSAMMANS ÄR VI STARKA  
Svenska Läkaresällskapet har sin bas i sektio-
nernas arbete. Men SLS är mer än summan sina 
sektioner. Vi är en samlad röst för läkarprofes-
sionen. Medan sektionerna framgångsrikt driver 
sina egna frågor, fyller vi en viktig roll genom att 
ena professionen för att påverka beslutsfattare 
och opinionsbildare i mer övergripande frågor.    
   Vi medverkar i nationella och internationella 
projekt, har regelbundna kontakter med huvud-
män, myndigheter och politiker samt ett brett 
internationellt kontaktnät. Genom samarbeten 
med övriga föreningar inom vårdprofessionen 
bidrar vi till att utveckla hela vårdsystemets 
kompetens för att förbättra och kvalitetssäkra 
resultaten – för bästa möjliga hälsa och sjukvård 
i samhället.
 

     DEC 2016              DEC 2015 

Medlemmar             5 114            5 477

Associerade medlemmar                 539               544

Pensionärer             3 968            4 127

Studerande             1 067            1 255

Hedersmedlemmar                    42                  40

Examinerande men ej legitimerade                  16                                       17

Korresponderande medlemmar                  16                                       17

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR        10 991        11 713

MEDLEMMAR 2016 Siffror inom parentes avser föregående  
verksamhetsår. Statistiken presenteras huvudsakligen per kalenderår,  
då medlemsavgiften betalas per kalenderår. Svenska Läkaresällskapet  
hade den 31 december 2016, 10 991 (11 713) medlemmar, en minskning 
med 722 medlemmar. Under verksamhetsperioden har 63 (55) medlemmar 
avlidit.

Läkaresällskapets nämnd 2016

Medlem
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SLS KANSLI
Agneta Davidsson Ohlson, etik, kommunikation
Anna Borgström, nämndsekreterare t.o.m april 
Annie Melin, utbildning, kommunikation
Annika Brämming, ekonomicontroller
Christian Tränk, IT, medlemsregister
Eva Kenne, tf. Nämndsekreterare
Gunilla Eng, lokalbokning
Jaana Logren Bergqvist, kommunikations-
ansvarig
Lilian Lindberg, Levnadsvaneprojektet
Mattias Carlsson, vaktmästare
Monica Windén, forskning
Per Johansson, kanslichef fr.o.m sep 
Sara Kihlberg, ekonomiansvarig
 
SLS NÄMND
Ordförande: Stefan Lindgren 
Vice ordförande: Britt Skogseid 
Karl Franklin, vetenskaplig sekreterare t.o.m 1/11  
Mats Ulfendahl, ordf. forskningsdelegationen 
Torbjörn Ledin, ordf. utbildningsdelegationen 
Mikael Sandlund, ordf. etikdelegationen
Karl Sallin, ledamot 
Märit Halmin, ledamot  
Christina Berg, ledamot   
Bo Runeson, ledamot   
Ingmarie Skoglund, ledamot 
Patrik Danielson, ledamot 
Patrick Vigren, ledamot   
Adjungerad ledamot: Mia Engström,  
ordf. Kandidat- och underläkarföreningen 
 

DELEGATIONEN FÖR FORSKNING
Ordförande: Mats Ulfendahl, Stockholm
Vice ordförande: Charlotta Dabrosin, Linköping 
t.o.m 6/9 
Vice ordförande: Ola Winqvist, Stockholm  
fr.o.m 6/9
Göran Laurell, Uppsala 
Jörgen Lundälv, Umeå/Göteborg
Pia Maly Sundgren, Lund
Anne Lindberg, Umeå
Madeleine Zetterberg, Göteborg
Kristina Bengtsson Boström, Lund/Skaraborg
Adjungerad: Teodor Svedung Wettervik,  
Göteborg/Uppsala  
Sekreterare: Monica Windén

FORSKNINGSDELEGATIONENS  
PRIORITERINGSKOMMITTÉ
Ordförande:  Mats Ulfendahl, Stockholm  
Vice ordförande: Charlotta Dabrosin, Linköping 
Kjell Bergfeldt, Stockholm
Anders Blomberg, Umeå
Niklas Dahl, Uppsala
Mats Eliasson, Umeå
Helena Forsblad d´Elia, Umeå 
Yvonne Forsell, Stockholm
Ingela Hammar, Göteborg
Ola Hammarsten, Göteborg
Karin Jirström, Lund
Ann Josefsson, Linköping
Mona Landin-Olsson, Lund
Maria Lerm, Linköping
Peter Nordström, Umeå
Bodil Ohlsson, Malmö
Hilpi Rautelin, Uppsala
Sara Regnér, Lund
Elisabeth Ronne Engström, Uppsala
Annika Rosengren, Göteborg
Karin Strigård, Umeå

Malin Sund, Umeå
Jan Sunnegårdh, Göteborg
Jan Svedenhag, Stockholm
Ola Winqvist, Stockholm
Sekreterare: Monica Windén 
 
DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING 
Ordförande: Torbjörn Ledin, Linköping
Vice ordförande: Hans Hjelmqvist, Örebro/ 
Stockholm
Lill Bergenzaun, Malmö/Lund
Gösta Eliasson, Halmstad
Mats Lindström, Malmö/Lund
Karl Lundblad, Stockholm
Adjungerad: Max Rademaekers, Umeå  
Sekreterare: Annie Melin 
 
DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK
Ordförande: Ingemar Engström, Örebro 
t.o.m 30/6 
Mikael Sandlund, Umeå fr.o.m 1/7
Läkarrepresentanter:
Anders Castor, Lund 
AnnKristin Rönnberg, Örebro  
Helena Dreber, Stockholm 
Erik Iwarsson, Stockholm
Tiit Mathiesen, Stockholm
Marit Karlsson, Linköping
Anders Ågård, Göteborg t.o.m 30/6 
Caroline Starlander, Östersund fr.o.m 1/7
Allmänhetens representanter:
Anders Bremer, Borås
Ulrika Sandén, Örebro
Yrsa Stenius, Stockholm t.o.m 30/6 
Ragnar Levi, Stockholm fr.o.m 1/7

Adjungerade ledamöter:
Carolina Nordmark, Örebro
Kristina Söderlind Rutberg, Linköping t.o.m 30/6 
Christian Munthe, Göteborg
Sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson 

KOMMITTÉN FÖR EHÄLSA 
Ordförande: Göran Petersson, Kalmar
Mattias Agestam, Stockholm
Johanna Berg, Kristianstad
Susanne Bergenbrant Glas, Stockholm
Anne Björk, Uppsala 
Jonas Zineldin, Värnamo 
Adjungerad (SFMI): 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, Uppsala 
Rita Fernholm, Stockholm
Charlotta Grunewald, Stockholm 
Pelle Gustafson, Stockholm
Karin Pukk Härenstam, Stockholm 
Ullakarin Nyberg, Stockholm
Urban Nylén, Stockholm
 
KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK  
SPRÅKVÅRD 
Ordförande: Magnus Fogelberg, Skövde 
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
Carl Strömbäck, Stockholm
Sekreterare: Annie Melin

KOMMITTÉN FÖR  
LÄKEMEDELSFRÅGOR 
Ordförande: Ylva Böttiger t.o.m 30/6 
Mikael Hoffmann, Linköping fr.o.m 1/7  
Magnus Axelsson, Göteborg
Jonas Bergh, Stockholm
Sofia Ernestam, Stockholm
Lydia Holmdahl, Lund
Pauline Raaschou, Stockholm

KOMMITTÉN FÖR PREVENTION 
Ordförande: Lars Jerdén, Dalarna
Katja Stenström Bohlin, Västra Götaland
Ann-Marie Calander, Västra Götaland
Anna Gunnerbeck, Stockholm
Karin Hyland, Stockholm
Lovisa  Brehmer, 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, Skåne
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
Projektkoordinator: Lilian Lindberg  

KANDIDAT- OCH UNDERLÄKAR- 
FÖRENINGEN
Ordförande: Mia Engström
Vice Ordförande: Gabriel Simander
Natte Hillerberg, skattmästare
Teodor Svedung Wettervik, vetenskaplig  
sekreterare 
Hampus Holmer, internationell sekreterare 
Max Rademaekers, utbildningssekreterare
Carolina Nordmark, medicinetisk sekreterare
Jonas Wesam Zineldin, IT-samordnare  
Sara El Gharbi, SLS Aktuellt
Patrick Vigren, hedersordförande
Lokalortsrepresentanter: 
Stina Fredriksson, Göteborg
Kerstin Fernandez, Stockholm
Erik Jansson, Umeå
Magnus Hallor Linköping

TISDAGSDEBATTER
Karl Franklin t.o.m 1/11
Bo Runeson fr.o.m 15/11
Sekreterare: Annie Melin

KONST & LÄKEKONST
Ordförande: Stephan Rössner, Stockholm 
Programkommittén:  
Kerstin Hulter Åsberg, Uppsala 
Hans Persson, Stockholm 
Johan Sundelöf, Uppsala
Sekreterare: Eva Kenne

UNDERSTÖDSFONDERNA
Kerstin Hulter Åsberg, Inspektor, Uppsala

VÅRDARE AV SAMLINGARNA 
Vårdare av porträttsamlingen:  
Mårten Rosenqvist, Stockholm
Vårdare av de medicinhistoriska samlingarna: 
Gunilla Bolinder, Stockholm
Vårdare av medaljsamlingen:  
Jörgen Sigurd, Piteå
Vårdare av boksamlingen:  
Tomas Jansson, Stockholm

VÄRD
Gunilla Bolinder, Stockholm

SLS AKTUELLTS REDAKTIONSRÅD 
Britts Skogseid, SLS vice ordförande  
Agneta Davidsson Ohlson, SLS redaktör 
Jaana Logren Bergqvist, SLS kommunikations-
ansvarig
Ulrica Segersten, chefredaktör, Inpress 
Tove Smeds, journalist, Inpress

PLACERINGSRÅDET
Ann-Christine Sandell
Per Colleen
Claes Lagercrantz
Stefan Lindgren 
Britt Skogseid
Per Johansson

REVISORER
Peter Strandh 
Förtroendevalda: 
Peter Aspelin
Margareta Troein Töllborn 
 
VALBEREDNING
Ordförande: Ulf Gunnarsson 
Bo Carlberg
Lise-Lotte Risö-Bergerlind
Malin André
Mikael Karlberg
Anna Mia Ekström

 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET 
PERSONAL & FÖRTROENDEVALDA

Annika Brämming Eva Kenne

Jaana Logren 
Bergqvist

Mattias Carlsson

Agneta Davidsson 
Ohlson

Annie Melin

Monica WindénLilian Lindberg

Christian Tränk Gunilla Eng

Sara KihlbergPer Johansson
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AB HYGIEA
Stefan Lindgren 
Per Johansson 
Claes Lagercrantz 
 
CANCERFONDEN
Mats Ulfendahl
 
eHÄLSOMYNDIGHETEN 
Samrådsgrupp för eHälsa
Göran Petersson
 
EQUALIS AB 
Anders Ehnberg 
Eva Nylander
Per Johansson 

FORSKA! SVERIGE 
Agenda för hälsa och välstånd 
Mats Ulfendahl 
 
HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET  
Ove Hagelin 
 
IOGT-NTO PROJEKTGRUPP
Jonas Sjögreen
Sven Andréasson

INSYNSRÅDET VID INSPEKTIONEN 
FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO)
Stefan Lindgren 
 
KULTURRÅDET KI
Gunilla Bolinder
Tomas Jansson

LIVSMEDELSVERKET
Referensgruppen för Livsmedelsverkets  
regeringsuppdrag att stödja vården i  
samtalet om bra matvanor
Anna Kiessling 
Lars Jerdén

LÄKEMEDELSVERKET 
Centrum för bättre läkemedelsanvändning: 
Arbetsgrupp patientperspektiv inom  
nationell läkemedelsstrategi 
Mikael Hoffmann 

NATIONELLT FÖRSÄKRINGS- 
MEDICINSKT FORUM (NFF)
Ingmarie Skoglund
 
NCD-NÄTVERKET
Lars Weinehall 
 
NÄTVERKET SAMVERKAN FÖR SÄKER 
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VERKSAMHETEN Medlemsavgiften 
för verksamhetsåret 2016 har oförändrat 
uppgått till 700 kronor för alla ordinarie 
och associerade medlemmar. Pensionärer 
har betalt 350 kronor. Studerande medlem-
mar betalar 100 kronor. Medlemmar som är 
examinerade men inte legitimerade betalar 
350 kronor (under högst fem år).

RESULTATSumman av Svenska Läkare-
sällskapets rörelseintäkter uppgår till 21,6 
mkr (24,3 mkr) och finansiella intäkter till
2,6 mkr (1,8 mkr) De totala kostnaderna för 
Sällskapets samtliga verksamhetsområden 
har under perioden uppgått till 26,2 mkr 
(26,2 mkr). Resultatet per 2016-12-31 upp-
gick till -2,2 mkr (-0,05 mkr).

STIFTELSEFÖRVALTNINGEN 
Stiftelseförvaltningen är en samförvaltning 
i SEB för 151 anknutna stiftelsers kapital, 
som envar har sitt andelstal. För varje 
stiftelse lämnas särskild redovisning. Sam-
förvaltningens förmögenhet per 2016-12-31 
uppgick till 876,5 mkr (865,4 mkr). 
   Under året har SLS bytt förvaltning för 
de stiftelser som tidigare förvaltades av 
Kammarkollegiet till SEB. Marknadsvärdet 
uppgick till 226,1 mkr (219,3 mkr). Totala 
förmögenheten, räknat på marknadsvärde, 
uppgick per 2016-12-31 till 1,6 miljarder 
kronor.  

UTDELNING AV FORSKNINGS-
ANSLAG OCH RESEBIDRAG SLS 
har under utdelningsperioden 2016 (15/16) 
delat ut 41,4 mkr till ändamålet. Till för-
fogande för utdelningsperioden 2017 (16/17) 
finns 37,7 mkr. 

VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER 2016-12-31 (MKR)

STIFTELSETILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER 2016 (TKR)

     
                                                                                    Marknadsvärden

Fondandelar långfristiga  värdepappersinnehav                                                                                                                          1 558 446

 
Kassa och Bank                                                                                                                                                                              43 438  
   

Summa Tillgångar                                                                                                                           1 601 884

VERKSAMHETSÅRET 2016
SAMMANFATTNING AV EKONOMIN
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 Ingen ska behöva  
riskera att träffa en  

läkare som inte är uppdaterad  
med de senaste riktlinjerna  
och forskningsrönen  
inom sitt område. 

 
        
       

STEFAN LINDGREN 
ORDFÖRANDE SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

54 55



56 57

Årsredovisning 

Svenska Läkaresällskapet Organisationsnummer 802002-1914

 

     16

56 57



58 59

Svenska Läkaresällskapet, org. nr 802002-1914, årsredovisning 2016

Förvaltningsberättelse

Nämnden för Svenska Läkaresällskapet (SLS), organisationsnummer 802002-1914, avger härmed årsredovisning 
för 1 januari - 31 december 2016. (Siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår.)

Allmänt om verksamheten
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella 
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 förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Det 
gör vi bland annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom våra medlemmar och vetenskapliga 
sektioner.  

SLS har förtroendet att förvalta över 150 olika stiftelser med ändamål att stödja forskning inom det medicinska 
området. Under 2016 har SLS delat ut 41,4 Mkr (37,2 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
2016 beviljades SLS ekonomiska medel från Socialstyrelsen för att fortsatt driva det så kallade 
Levnadsvaneprojektet. Syftet med projektet är att bidra till att det preventiva och hälsofrämjande arbetet 
integreras i hälso- och sjukvården. 

SLS har under året fortsatt sitt engagemang för en patientorienterad hälso- och sjukvård som vilar på 
vetenskapliga och professionella grunder. Bland annat har SLS antagit direktiv till två arbetsgrupper. Den ena har 
i uppdrag att föreslå hur första linjens sjukvård kan stärkas med primärvården som bas. Den andra gruppen ska 
ta fram en modell för kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården genom professionell granskning. SLS har även 
deltagit aktivt i samhällsdebatten i frågor kring hälso- och sjukvårdens styrning, inte minst genom debattartiklar i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin har SLS under 2016 tagit fram riktlinjer för vad som ska krävas 
för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. Detta med anledning 
av den så kallade Macchiariniaffären. SLS har även tagit fram en rapport om kärnkompetenser för säker vård 
tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, 
Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

I Almedalen deltog SLS för tredje året i rad med eget program 2016. SLS välbesökta seminarier lyfte några av 
hälso- och sjukvårdens stora utmaningar, bland annat globalt utbildningsperspektiv för hälsa och reformbehov i 
primärvården. SLS har också under året publicerat tre nummer av tidningen Vård och hälsa med fakta och 
nyheter om levnadsvanor, psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar – och i anslutning till varje publicering 
arrangerat ett seminarium. Vård och Hälsa syftar till att ge allmänheten kvalitetssäkrad information kring 
aktuella frågor inom hälso- och sjukvården.

Medlemmar
SLS hade vid utgången av 2016 drygt 11 000 (11 800) medlemmar.

Nämnden och arbetsutskottet
Nämndens sammansättning framgår av sidan 11. Nämnden har haft åtta sammanträden och arbetsutskottet tio 
sammanträden under 2016.

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.

SLS Investeringsfond har haft en mycket god utveckling under året, med en uppgång på 8,4 % för 2016. 
Huvuddelen av tillgångarna finns inom aktier och räntebärande placeringar. 
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Kommentarer till årets resultat
Rörelseresultatet summerar till -4,8 Mkr (-1,9 Mkr). Resultatet efter finansiella investeringar är -2,2 Mkr (-54 
Tkr). 

Flerårsöversikt

 

 

(Tkr) 2016 2015 2013/2014 * 2012/2013 2011/2012

Rörelsens intäkter** 20 309 22 684 37 885 25 650 17 320
Resultat efter finansiella poster -2 195 -54 2 184 -3 616 -5 048 
Balansomslutning 63 756 64 592 50 185 75 343 77 577

*  avser 18 månader

** avser summan av Medlemsintäkter, Verksamhetsbidrag & Nettoomsättning
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Resultaträkning

Kr Not 2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Rörelsens intäkter
Medlemsintäkter 5 569 375 6 427 553
Verksamhetsbidrag 1 6 540 357 8 297 353
Nettoomsättning 2 8 199 712 7 959 162
Övriga intäkter 3 1 313 170 1 629 353
Summa rörelsens intäkter 21 622 614 24 313 422

Rörelsens kostnader
Informations- och kunskapsspridning 4 -8 788 449 -8 108 968
Övriga externa kostnader 5 -7 124 321 -6 835 748
Personalkostnader 6 -10 532 528 -11 269 888
Summa rörelsens kostnader -26 445 298 -26 214 604

Rörelseresultat -4 822 684 -1 901 182

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 7 2 623 177 1 837 964
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter 8 604 13 418
Räntekostnader och liknade resultatposter -3 885 -3 784
Summa finansiella poster 2 627 896 1 847 598

Resultat efter finansiella poster -2 194 788 -53 585

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag - -500 000
Summa bokslutsdispositioner 0 -500 000

Årets resultat -2 194 788 -553 585

Resultatdisposition
Ianspråktagande av balanserade vinstmedel - 162 327
Ianspråktagande av ack. realisationsresultat 1 959 080 391 258
Avsättning till ackumulerat realisationsresultat - -
Summa årets resultatdisposition 1 959 080 553 585
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Kr                     Not          2016-01-01-            2015-01-01- 
                                                 2016-12-31                    2015-12-31                                                                                                                
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

   
Summa rörelsens intäkter                                                                                        21 622 614                24 313 422                                               

   Summa  bokslutsdispositioner                                                                                                 0                    -500 000                                                                         

   
Årets resultat               -2 194 788                    -553 585

   Summa årets resultatdisposition                                                                              1 959 080                      553 585
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Balansräkning

Kr Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad 8 10 10
Inventarier 10 10
Konst, litteratur och medaljsamlingar 50 50
Summa materiella anläggningstillgångar 70 70

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran koncernföretag 500 000 500 000
Andelar koncernföretag 9 50 010 50 010
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 54 156 258 54 871 224
Summa finansiella anläggningstillgångar 54 706 268 55 421 234

Summa anläggningstillgångar 54 706 338 55 421 304

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 722 592 795 518
Övriga fordringar 7 030 31 099
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 811 046 564 758
Kassa och bank 11 7 508 829 7 779 697
Summa omsättningstillgångar 9 049 498 9 171 072

Summa tillgångar 63 755 836 64 592 376

Eget kapital och skulder 12

Summa eget kapital 36 015 953 38 210 741

Långfristiga skulder
Beviljade icke utbetalda anslag 2 244 432 4 926 543
Ändamålsbestämda donationer 13 19 152 005 15 580 593
Summa långfristiga skulder 21 396 436 20 507 137

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 288 186 1 768 779
Övriga skulder 14 1 734 573 2 109 160
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 320 688 1 996 558
Summa kortfristiga skulder 6 343 446 5 874 498 
Summa eget kapital och skulder 63 755 836 64 592 376
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Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisning
SLS är moderbolag till AB Hygiea, org.nr 556368-7324. Koncernredovisning upprättas inte enl. 7 kap. 3§ ÅRL.

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.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassas 
som operationella. Santliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Leasingavgifterna 
för de operationella leasingavatalen kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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.
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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.

Byggnad. Avser Svenska Läkaresällskapets fastighet vid Klara Östra Kyrkogata 10, inga avskrivningar görs på 
fastigheten till följd av att den redovisas till ringa värde.
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Redovisningsprinciper

Svenska Läkaresällskapet, org. nr 802002-1914, årsredovisning 2016

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisning
SLS är moderbolag till AB Hygiea, org.nr 556368-7324. Koncernredovisning upprättas inte enl. 7 kap. 3§ ÅRL.

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.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassas 
som operationella. Santliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Leasingavgifterna 
för de operationella leasingavatalen kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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.
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Noter
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Not 1 Verksamhetsbidrag

Statligt verksamhetsbidrag för Levnadsvaneprojektet (LV) 4 186 136 3 531 132
Verksamhetsbidrag 2 354 221 4 766 221
Summa verksamhetsbidrag 6 540 357 8 297 353

Not 2 Nettoomsättning

Förvaltningsarvode 5 162 899 4 864 999
Konferens- och hyresintäkter 3 036 813 3 094 163
Summa nettoomsättning 8 199 712 7 959 162

Not 3 Övriga Intäkter

Försäljning och övriga intäkter 300 925 1 148 353
Berzelius symposier 1 012 245 481 000
Summa övriga intäkter 1 313 170 1 629 353

Not 4 Informations- och kunskapsspridning  

Ersättningar till medverkande läkare i LV-projektet 2 741 367 1 573 824
Produktion SLS-aktuellt 1 019 243 895 487
Medicinska Riksstämman  - 1 637 771
Diverse underentreprenörer 972 812 934 766
Konferens- och hyreskostnader 3 256 511 2 721 199
Marknadsföring och annonsering 798 517 345 921
Summa informations- och kunskapsspridning 8 788 449 8 108 968

Not 5 Övriga externa kostnader

Konsultkostnader 2 095 850 1 517 835
Resekostnader 1 746 352 1 288 757
IT-kostnader 1 214 043 1 361 885
Möteskostnader 1 234 223 1 707 217
Administrationskostnader 833 853 960 054

 Summa övriga externa kostnader 7 124 321 6 835 748

7/11

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET   ORGANISATIONSNUMMER 802002-1914   ÅRSREDOVISNING 2016

                                   2016-01-01-           2015-01-01- 
                                                2016-12-31                    2015-12-31                                           
                                                             
                                                                                                                                         

   
Summa verksamhetsbidrag                                                                        6 540 357                 8 297 353

   Summa nettoomsättning                                                                             8 199 712                 7 959 162

   Summa informations- och kunskapsspridning                                        8 788 449                8 108 968
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Noter 



64 65

Svenska Läkaresällskapet, org. nr 802002-1914, årsredovisning 2016

Noter
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Not 6 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar
Personal
Anställda inkl. kanslichef 6 247 527 6 423 175
Summa personalens löner 6 247 527 6 423 175

Förtroendevalda och övriga arvoderade
Nämnd 392 609 421 638
Övriga arvoderade 94 500 538 441
Summa arvode 487 109 960 079

Sociala- och pensionskostnader
Sociala kostnader 2 027 612 2 226 632
Pensionskostnader inkl. löneskatt 1 372 421 1 518 412
Övriga lönebikostnader 397 858 141 590
Sociala- och pensionskostnader 3 797 892 3 886 634

Totalt Personalkostnader 10 532 528 11 269 888

Medelantalet anställda
Kvinnor 8 9
Män 3 2
Summa 11 11

Könsfördelning inom Svenska Läkaresällskapets nämnd
Kvinnor 4 5
Män 8 9
Summa 12 14

Not 7 Resultat från finansiella tillgångar

Utdelning SLS Investeringsfond, SLS depå 1 838 143 1 837 964
Försäljning värdepapper 785 034 -
Summa resultat från finansiella tillgångar 2 623 177 1 837 964

Not 8 Byggnad

Klara Östra Kyrkogata 10, Klara Församling Stockholm
Fastigheten är gravationsfri. Taxeringsvärde behöver ej åsättas.

Fastigheten Stockholm Hägern Större 9 10 10
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Noter                                   2016-01-01-            2015-01-01- 
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   Totalt Personalkostnader                                                                            10 532 528               11 269 888
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Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 9 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

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 10 Finansiella anläggningstillgångar
SLS depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång 40 021 224 35 021 224
Inköp under året  - 5 000 000
Försäljningar under året -3 214 966 -
Redovisat värde vid årets utgång 36 806 258 40 021 224

Marknadsvärde 45 972 910 49 462 673

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

Marknadsvärde 4 168 189 4 126 628

Ingegerd Johansson depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång 10 900 000 -
Inköp under året 2 500 000 10 900 000
Redovisat värde vid årets utgång 13 400 000 10 900 000

Marknadsvärde 13 706 360 10 987 268

Summa redovisat värde vid årets utgång 54 156 258 54 871 224

Summa marknadsvärde 63 847 459 64 576 569
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   Summa bokfört värde andelar koncernföretag                                             50 010                       50 010   

   Summa redovisat värde vid årets utgång                                               54  156 258              54 871 224



66 67

Svenska Läkaresällskapet, org. nr 802002-1914, årsredovisning 2016

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 11 Kassa och bank

Verksamhetens banktillgodohavanden 3 713 545 5 170 292
Ändamålsbestämda banktillgodohavanden 3 795 284 2 609 405
Summa kassa och bank 7 508 829 7 779 697

Not 12 Eget kapital

Föreningskapital 2 519 392 2 519 392
Ändamålsbestämda fonder 649 000 649 000
Ackumulerat realisationsresultat 35 042 349 35 433 607
Balanserat resultat  - 162 327
Årets resultat -2 194 788 -553 585
Summa eget kapital 36 015 953 38 210 741

Not 13 Ändamålsbestämda donationer

Hildegard Machschefe 4 398 213 4 106 436
Ingegerd Johansson 14 753 792 11 474 157
Summa ändamålsbestämda donationer 19 152 005 15 580 593

Not 14 Övriga skulder

Personalens skatter 339 241 1 088 076
Skuld Levnadsvaneprojektet 285 863 468 868
Övriga skulder 109 468 52 216
Återförda verksamhetsbidrag 1 000 000 -
Kortfristig skuld AB Hygiea  - 500 000
Summa övriga skulder 1 734 573 2 109 160

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 926 001 963 737
Upplupna kostnader 1 394 686 1 032 821
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 320 688 1 996 558
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           etik och kvalitet 
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ADRESS Klara Östra Kyrkogata 10, Box 738, 101 35 Stockholm
TELEFON 08-440 88 60  E-POST sls@sls.se WEBB www.sls.se


