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PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 oktober 2015. 

 

 

 

 
Närvarande 

Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande), 

Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, 

Delegationen för medicinska riksstämman), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för 

medicinsk etik) Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning) Mats Ulfendahl (MU) 

(Ordförande, Delegationen för forskning), Patrick Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS), 

Ingmarie Skoglund (IMS), Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD) 

 

Adjungerade ledamöter: Mia Engström (ME) (Ordförande i Kandidatföreningen)  

 

Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (FN) (VD), Anna Borgström (AB) (nämndsekreterare), Jaana Logren 

Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig) 

 

 

Inbjuden: Margareta Kristenson, ledamot i regeringens kommission för jämlik vård 

 

 

§§127-150 

 

   
 

 

 Information 

 

 

  

§127 Val av protokolljusterare 

Beslöts att utse Torbjörn Ledin att jämte ordförande justera protokollet. 

 

 

  

§128 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

  

§129 Protokoll 2015-09-08 – 2015-09-09 

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. 

 

  

§130 Anmälningsärenden  

Till handlingarna.  

 

 

  

§131 Ordförande rapporterar 

Informerade om meddelande från Hans Rutberg, Kommittén för säker vård rörande den 

förekrift från Socialstyrelsen, ”Utredning av vårdskador” (SOSFS 2015:12) som beslutat 

150609 och som skall träda i kraft 160101. Chefsläkarföreningen och Riksföreningen för 

medicinskt ansvariga sköterskor ser allvarliga problem med föreskriften då denna inte skiljer  
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mellan allvarliga och mindre allvarliga vårdskador som bör hanteras inom vårdgivarens 

avvikelsesystem. Gruppen sammanträffar med Socialstyrelsens företrädare och avser att 

tillskriva Socialstyrelsens GD. Beroende på utfall kan man komma att önska stöd från SLS. 

Hans Rutberg bevakar frågan och rapporterar vidare till SLS. 

Rapporterade från presidium möte med SLF den 1/10. Bl.a. diskuterades fortbildningsfrågan 

och kommande representantskapsmöte som även SLS är inbjuden till den 20/10.  

KN deltog tillsammans med FN på seminariet ”Forum för välfärd” den 30/9. Grupperingen 

Forum för Välfärd driver frågor av intresse för SLS och bevakas vidare. 

 

 

 

§132 Vice ordförande rapporterar 

Rapporterade i enlighet med bifogad rapport.  

 

 

 

  

§133 Vd rapporterar 

Rapporterade i enlighet med Vd-brev 6 2015 (punkt 7 i kallelsen). 

 

 

 

  

§134 Ekonomi 

FN föredrog enligt rapport (punkt 8 i kallelsen). 

Information från placeringsrådet, den årliga uppdateringen av Placeringsreglementet pågår. 

 

 

  

 Beslutsärenden 

 

  

§135 Swedish Harkness Fellowship 

 

Beslutades att: 

Nominera Johan Kaarme. FN fick i uppgift att kontakta Karin Stenfeldt avseende formen för 

ansökan för eventuell nominering .  

 

 

 

  

§136 Nationella plattformen för jämlik vård 

KN informerade om den nationella plattformens arbete. SLS ingår i en styrgrupp som 

finansieras och administreras av SKL, liksom den  

konferens som ordnas vartannat år. Även workshops i olika ämnen inom området har ordnats.  

 

Beslutades att: 

SLS fortsätter sin medverkan, samtidigt som det uttrycktes önskemål om att plattformens 

strategiska roll och vidare inriktning bör utvecklas och att SLS bör driva detta i styrgruppen.   

KN uppmanade åt nämnden att föreslå en företrädare. FN och KN fortsätter att bevaka arbetet 

tills vidare. Diskussion och rapport från kommande styrgruppsmöte vid nästa 

nämndsammanträde den 17/11.  

 

 

 

  

§137 Almedalen 

FN informerade om hur upplägget och formen har varit tidigare år och dess kostnader. 

Presenterade två förslag enligt bifogad bilaga (punkt 11 i kallelsen). 

Diskussion fördes om betydelsen av SLS närvaro. Nämnden anser det är viktigt att SLS 
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medverkar, driver våra egna frågor samt för en gemensam medverkan med övriga aktörer och 

ett bra nätverkande. Migrationsfrågan och folkhälsa föreslås som viktiga teman. Flera ansåg att 

upplägget kan minskas avseende egna seminarier, för att istället få mer tid att delta i andras 

men en majoritet förordade att ha kvar möjlighet att ha 4 seminarier under två halvdagar,. 

 

Beslutades att: 

Behålla möjligheten av att ha upp till 4 egna seminarier. Antal seminarier och innehåll beslutas 

slutgiltigt vid internat i januari 2016 för att i god tid annonsera SLS medverkan i Almedalen  

 

§138 Forska!Sverige   

 FN informerade om stiftelsen enligt underlag (punkt 12 i kallelsen). För att ingå medlemskap är 

det en kostnad på 100 000 kr per år. 

Nästa möte är den 6/11. FN åtar sig att höra efter om hur många som kan delta från SLS. 

 

  

 Beslutades att: 

SLS anmäler sig att ingå medlemskap. 

 

 

  

§139 Hildegard Maschscefes donation för forskning om sjukdomen Multipel Skleros  

FN informerade enligt underlag (punkt 13 i kallelsen). 

 

Beslutades att: 

Uppdrogs åt Forskningsdelegationen att utarbeta förslag till nämnden om syftet för donationen, 

att gå till forskning om sjukdomen Multipel Skleros, kan uppfyllas på ett ändamålsenligt sätt.  

 

 

  

§140 Ny vice ordförande i Forskningsdelegationen 

 

Beslutades att: 

Utse Charlotta Dabrosin, Linköping enligt förslag. 

 

 

  

§141 Hippokratespristagare 

Prisutdelningen sker vid årshögtiden. I priset ingår dessutom att, om önskan finns, anordna en 

tisdagssammankomst. Diskussion fördes också om ev möjlighet att delta vid medicinska 

Riksstämman, frågan bereds vidare till kommande möte i Riksstämmodelegationen. 

 

  

 Beslutades att: 

Utse Valdemar Erling, Kungälvs sjukhus enligt förslag och undersöka möjligheten att 

synliggöra Hippokratespriset vid medicinska Riksstämman. 

 

 

 

  

§142 BZ-symposium International Conference om Thrombosis and Embolism 

MHm informerade om de två planerade symposier som arrangeras nästa år, det redan planerade 

om  ” Tobacco Endgame” och ett aktuellt nytt förslag enligt bilaga .  

Den gällande arbetsordningen behöver uppdateras (se bilaga, p.16 i kallelsen). 

 

Beslutades att: 

  

 BZ-symposiet fastsälldes enligt förslag.   

 Uppdrogs åt FN att se över arbetsordningen tillsammans med utbildningsdelegationen och den 

vetenskapliga sekreteraren. 
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 Diskussions- och informationsärenden 

 

 

 

  

§143 Nationell kommission för jämlik hälsa 

Margareta Kristenson, professor i socialmedicin vid Linköpingsuniversitet och ledamot i 

regeringens kommission om jämlik hälsa  var inbjuden för att informerade om uppdraget och 

det kommande arbetet. Se bifogade ppt. Kommissionens huvudsakliga inriktning rör 

förhållanden utanför hälso- och sjukvården. MK den enda ledamot i kommissionen som svarar 

för  hälso- och sjukvårdens roll i att utjämna klyftorna. SLS kan som organisation bidra i den 

delen.  Margareta uppmanade nämnden att inkomma med förslag och angelägna frågor på kort 

och lång sikt. Denna uppmaning skickas också vidare till delegationer och kommittéer.  

Förslagen presenteras inför nämndsammanträde den 17/11 f v b till Margareta Kristenson. 

 

 

 

  

    

§144 Revidering av fortbildnings-policydokument 

Dokumentet har efter beredning reviderats och tillställts nämnden inför dagens möte. SL delade 

också ut ett förslag till ordlista tänkt att bifogas dokumentet. Synpunkter på den nuvarande 

utformningen lämnades till SL från nämnden, bla uppfattades att dokumentet i nuvarande form 

har för stor betoning på ST, och det föreslogs att fokus åter åter blir mer riktat mot fortbildning. 

 

Nämnden diskuterade även önskade förändringar på längre sikt såsom en mer formell roll i 

godkännande av ST. Ett annat återkommande önskemål vid kontakt med sektionerna är 

skapandet av en digital portfölj. Dessa frågor bereds vidare på kort och lång sikt. I det korta 

perspektivet bedömdes det angeläget att få kontakt med utbildningsdepartementet under hösten,  

Uppdrogs åt SL och KN att skriva brev till utbildningsdepartementet. 

 

 

  

§145 Medlemsfrågan 

FN rapporterade från workshop med sektionerna den 5/10 där också YB och MH deltog. Det 

var 12 sektioner som närvarade. Teman var medlemsanslutning, medlemsservice samt 

ang.”icke-läkare i SLS”. Frågor som gruppanslutning, information, brev och medlemsservice 

togs upp på mötet .Konkret förslag  bland annat om  försök till värvning av alla medlemmar i 

sektioner som nu tagits fram. Fler möten inplaneras med övriga sektioner för att bedriva frågan 

vidare.  Medlemsgruppen arbetar vidare med frågan för att presentera ett förslag på fullmäktige 

2016. 

 

 

  

§146 Idépolitiskt program 
KN hänvisade till bifogad bilaga (punkt 20 i kallelsen). 

Arbetet fortsätter utifrån den projektplan som presenterades samt att PV ansluter till 

arbetsgruppen 

 

 

 

 

   

§147 Medicinska Riksstämman 
CAM informerade om de vetenskapliga programmet som nu finns på hemsidan. Ett 

scenprogram är snart färdigställt och programtidningen delades ut vid mötet. 

Föreslås att bjuda in sjukvårdsministern Gabriel Wikström som inledningstalare. 

  



Svenska Läkaresällskapet   Nr 6 2015

 2015-10-13 

 

 5 

FN hänvisar till underlag bilaga (punkt 21 i kallelsen) om faktorer att utvärdera för 

Riksstämman 2015, antal deltagare, ekonomi och eventuellt besöksenkät tas fram som 

beslutsunderlag till nämndsammanträde den 15/12. Tidigast 30 januari 2016 kan antalet 

kvarstående medlemmar beräknas.  

 

SL rapporterade om dialog som förts med Ola Björgell tillsammans med FN om att utvidga 

samarbetet med Framtidens specialistläkare (FSL) i Malmö vid planerad kongress i september 

2016. Samarbetet FSL och  SLS inleddes 2011 och har fallit väl ut. Fördelar ses i form av 

utökad målgrupp, samordningsfördelar, längre planeringshorisont för medicinska Riksstämman 

och starkare ekonomi. Dialogen fortsätter med FSL. 

Uppdrogs åt SL och FN inkomma med ett underlag för nämnden ta ställning till inför 

kommande nämndsammanträde.  

 

    

§148 Ställningstagande till registrering av läkare i kvalitetsregister 

KN och FN informerade ang. förslag om registrering av läkare på individnivå i kvalitetsregister 

vilket blivit aktuellt i Högspecutredningen och frågan har även aktualiserats i brev  

brev från Li Tsai Felländer (Kvalitetskommittén). 

En diskussion vidtog i nämnden och meningen  var att registrering av volym inte bör göras på 

individnivå utan på verksamhetsnivå.  

Utredningen ”utveckling av den högspecialiserade vården ska lämna sitt utlåtande i slutet av 

november 2015. Utredningen förväntas därefter gå ut på remiss och SLS har  anledning att då 

lyfta denna fråga om den fortfarande kvarstår i utredningens förslag. 

FN kontaktar Kvalitetskommittén ang. nämndens preliminära hållning och ber dem att bereda 

frågan vidare samt inkomma med underlag inför nämndsammanträde den 17/11. 

I anslutning till denna punkt informerade PD om det pågående arbetet med att definiera 

universitetssjukvård. PD ombads presentera detta vid kommande nämndmöte. 

 

 

  

§149 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 
KN informerade de åtgärdsförslag som inkommit från Socialdepartmentet (punkt 23 i 

kallelsen).  

Ordförande skriver ett förslag på svarsbrev utifrån de underlag som IE har redan skrivit, men 

avstår ifrån att gå in i sakfrågan.  

 

 

 

  

§150 

 

 

 

§151 

Välfärdsutredningen 

SLS har inbjudits till en serie forskningsseminarier kring vårdvalet.  

FN bevakar frågan.  

 

Kommande remisser 
IE informerade om två kommande angelägna remisser, dels donationsutredningen, dels 

utredningen om ställföreträdare i vården.  
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Dag som ovan  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Anna Borgström 

 

 

Justeras: 

 

 

Kerstin Nilsson  Torbjörn Ledin  


