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PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 17 november 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)(deltog t. om §175), 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) 

 

 

 

 

§§151-176 

 

   
 

 

 Information 

 

Mötet inleddes med en kort reflektion med anledning av de nyligen inträffade terrordåden i 

Paris. Beslutades att tillskriva vår franska systerorganisation för att uttrycka vår medkänsla i 

den rådande svåra situationen. 

 

 

  

§151 Val av protokolljusterare 

Beslöts att utse Ingmarie Skoglund att jämte ordförande justera protokollet. 

 

 

  

§152 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

  

§153 Protokoll 2015-10-13 

Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna efter viss justering. 

 

  

§154 Anmälningsärenden  

Till handlingarna.  
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§155 Ordförande rapporterar 

Rapporterade från Prioriteringkonferensen där även IE och Jonas Sjöögren deltog. Låg närvaro 

av professionsföreträdare vilket är bekymmersamt utifrån hur frågorna tas om hand i vården. 

Ingemar Engström kompletterade med information från en nordisk konferens ”Hard Choices in 

health care” om prioriteringsarbetet i de nordiska länderna.  

 

KN, SL och FN deltog i förbundets representantskapsmöte den 20/10. Bl.a. diskuterade SL 

tillsammans med Eva Engström fortbildningsfrågan, där stor enighet råder. SLS deltar gärna 

vid dessa möten vid gemensamma angelägna frågor, men formerna för vår medverkan behöver 

klargöras. För våra sektioner/specialitetsföreningarna angeläget att vi samordnar informationen 

i aktuella frågor. En sådan fråga rör remisshanteringen, där vi försöker gå vidare enligt tidigare 

överenskommelse.  

 

Informerade om att SLS har besvarat två viktiga remisser ang. patientsäkerhet och e-hälsa. 

KN uppmanar nämndens ledamöter att lämna synpunkter på betydelsefulla remisser när dessa 

skickas ut.  

 

 

  

§156 Vice ordförande rapporterar 

Informerade om att SL och FN har fört en inledande dialog med Ola Björgell ang. gemensamt 

samarbete tillsammans med FSL konferens den 7-9 september 2016.  

SLS har erbjudits att arrangera 9 sessioner inom bl.a följande ämnen; etik, vetenskap och 

global hälsa. Om möjligt planeras att utgå från lämpliga programpunkter vi årets Riksstämma. 

FSL arrangerar konferensen.  

Nämnden bör notera datumet för ev. deltagande. 

SL kommer att delta på FSL internat i januari och tillfrågar även CAM om att ev. delta.  

 

 

  

§157 Vd rapporterar 

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

 

 

 

  

§158 Ekonomi 

FN föredrog enligt rapport (punkt 8 i kallelsen). 

 

 

 

 

  

 Beslutsärenden 

 

  

§159 Prissummor 2016 

 

Beslutades: 

Alvarengas pris (50 000 kr), Ingvarpriset (30 000 kr), Erna Ebelings pris (45 000 kr), 

Hippokratespriset (10 000 kr), Jubileumspriset (150 000 kr), Inga Sandeborgs pris (125 000 kr) 

 

 

  

§160 Erna Ebelings pris 2015 

 

Beslutades att: 

Utse Professor Göran Stemme, Micto och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan enligt 

förslag. 
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§161 Lennanderföreläsare 2016 

KN informerade om att fyra nomineringar har inkommit.   

 

Beslutades att: 

Utse Professor Anna Martling, Karolinska Universitetssjukhuset enligt förslag. 

 

  

§162 Asklepios pristagare   

    

 Beslutades att: 

Utse Anne Örtqvist, Stockholm och Michael Persson, Stockholm enligt förslag. 

 

  

§163 Söderbergska priset 

KN informerade enligt underlag (punkt 13 i kallelsen). 

 

Beslutades att: 

Utse Professor Kaj Blennow, Göteborg enligt förslag. 

 

 

  

§164 Tillträde till SLS arkiv för studier av vår historia  

FN informerade från möte med bl.a Eva Åhrén ang. Hagströmerbiblioteket. SLS önskar en 

inventering av relevanta handlingar och beslut under tidsperioden före- och under världskriget, 

särskilt med koppling till ”Bollhusmötet”. 

Uppdras åt historiker Tony Gustafsson via avtal med Eva Åhrén, Karolinska Institutet. 

Viktigt att SLS äger frågan.  

 

Beslutades att: 

Tillgång ges till källdata på Riksarkivet, TAM-arkiv och SLS biblioteket för rapport enligt 

underlag del a. En djupare forskningsansats enligt  underlaget, är för närvarande inte aktuell. 

Uppdras åt FN och kansliet att gå vidare enligt underlag. Möjlig tidigaste tidpunkt att 

presentera en rapport är nämndsammanträdet i mars 2016. 

(punkt 14 i kallelsen). 

 

 

 

  

§165 Ny ledamot och vice ordförande i utbildningsdelegationen 

KN informerade enligt underlag (punkt 15 i kallelsen). 

 

  

 Beslutades att: 

Utse Karl-Axel Lundblad som ledamot och Hans Hjelmqvist som vice ordförande enligt 

förslag. 

 

 

 

  

§166 Ang. återinföra kravet på medlemskap året innan ansökningsåret 

FN informerade om Forskningsdelegationens förslag om att man bör återinföra kravet om 

medlemskap även året innan ansökan. Anledningen är att förändringen medfört kortsiktiga 

medlemskap som inte ligger i linje med SLS prioritering mot långsiktigt medlemskap.  

Önskemål om ökad kommunikation om vilka ämnen SLS ger anslag och priser. Ett underlag 

för diskussion tas fram inför nämndens internat 2016. 

 

Beslutades att: 

  

 Återinföra kravet om medlemskap även året innan ansökan om forskningsanslag enligt förslag.   
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 Diskussions- och informationsärenden 

 

 

 

  

§167 Rapport från kommittén för läkemedelsfrågor 

YB informerade om att kommittén bildades år 2000. Syftet är att stödja nämndens arbete 

utifrån dess behov inom sjukvård, forskning och utbildning. Kommittén besvarar remisser och 

följer utvecklingen av den nationella läkemedelsstrategin. 

Informerade även om pågående diskussion om generisk förskrivning där Läkemedelsverket 

intar en negativ hållning i motstats till samtliga förskrivande organisationer 

 

I övrigt har kommittén inplanerat möte med LMV ang. ordinationsprocessen under kommande 

vecka. YB sitter även i styrelsen för NEPI och kommitteen samverkar med sektionen för 

läkemedelslära. Framöver förutses följande frågor vara viktiga att arbeta med, nya 

cancerläkemedel, biosimilarer och frågor relaterade till Pascal. 

 

  

    

§168 Ställningstagande till registrering av läkare i kvalitetsregister 

FN informerade och hänvisade till bifogad bilaga från Kvalitetskommittén ang. deras synpunkt 

i frågan. Kommittén anser att enskilda läkares identitet ej bör vara offentlig i kvalitetsregistren. 

Nämnden ställer sig bakom uttalandet. Frågan kom ursprungligen från Svensk Ortopedisk 

förening. Uppdras åt FN att svara på erforderlig nivå. 

(punkt 19 i kallelsen). 

 

 

  

§169 Medicinska Riksstämman 

FN informerade om att planeringen i stort är färdig. Utställningen har form av en mötesplats 

med scen och arena utformat som ett rör bland annat för aktiviteter inom 

Levnadsvaneprojektet. Programmet har kommit ut i Dagens Medicin och SLS-aktuellt. Just nu 

är ca 1600 anmälda. Nämnden efterfrågar bakgrund om de personer som nämndens ledamöter 

ska presentera på scenen. Fyra kurser arrangeras inom programmet, lägesbeskrivning gavs, 

detta är en ny uppgift och behöver utvärderas inför eventuella framtida satsningar.  

 

 

  

§170 Förslag till BZ symposium 
MHm informerade om planerande symposium ”Gene-enviroment interaction for 

cardiometabolic"  i september 2016. Avvaktar med beslut om ev. genomförande efter att 

förslag om bl.a budget har inkommit samt eventuell omvärdering om organisationen passar 

inom formatet BZ. 

MHm uppmanade nämnden att inkomma med ämnesförslag inför vårens 

Tisdagssammankomster. Beslut tas vid nämndsammanträde den 15/12. 

 

 

   

§171 Kommissionen för jämlik hälsa 
Förfrågan från Margareta Kristenson om förslag och synpunkter på området hälso- och 

sjukvårdens roll för jämlik hälsa hade skickats ut till delegationer och kommittéer. Synpunkter 

hade inkommit från Kommittén för prevention.  En diskussion fördes därefter i nämnden ang. 

vilka ytterligare synpunkter nämnden kan bidra med till kommissionen.  Ett samlat underlag 

med nämndens synpunkter skickas till Margareta Kristenson utifrån vad som framkom vid 

diskussionen. 

  



Svenska Läkaresällskapet   Nr 7 2015

 2015-11-17 

 

 5 

 

Till punkten fördes även underlag i form av protokoll från möten i den nationella plattformen 

för jämlik hälsa och vård.  En workshop planeras i februari där framtiden för plattformen 

klargörs vidare. FN och KN deltar i workshopen för SLS räkning (punkt 22 i kallelsen). 

 

    

§172 EVV 

KS informerade att remisstiden har gått ut 30/10 och man i projektgruppen har läst igenom de 

50 svar som inkommit. Den inom nämnden utsedda gruppen, KN, SL, KS och MH, bereder 

svaren för en första diskussion vid kommande nämndmöte. De förslag som bedöms relevanta 

att gå vidare med tas vidare till internatet i januari för vidare beredning.  

 

 

  

§173 Harkness Fellowship 
KN informerade om att det är indraget efter besked från Myndigheten för vårdanalys. 

 

 

  

§174 

 

 

 

§175 

Strategier för remisser från olika instanser 

Bordläggs till nämndsammanträdet den 15/12. 

 

 

Rapport från Socialstyrelsen ang. utvecklingen av vården för personer med kroniska 

sjukdomar  
FN informerade om den referensgrupp ang. Socialstyrelsens lägesrapport för vård av kroniska 

sjukdomar som FN har deltagit i. Planen är att presentera en årlig lägesrapport inom nationell 

strategi mellan år 2014-2017.  

En första rapport finns i utkast med historisk överblick av 30 betänkanden med betydelse för 

vården av kroniska sjukdomar under perioden 1992-2015. Påpekas från nämnden att 

definitioner t.ex. av kroniska sjukdomar och patient/personcentrerad vård behöver vara 

enhetliga. 

 

FN förmedlar synpunkter och inväntar klargörande från Socialstyrelsen om formen för 

spridning blir remiss eller annan, att rapportera ytterligare inför nämndsammanträdet den 

15/12. 

 

 

  

    

§176 Ang. uppkommen fråga om sänkt abortgräns   

 IE har informerade och hänvisade till det uttalande som framkommit i bl.a Sveriges Radio från 

ledamot Ann Edner i etikdelegationen att man bör sänka tidsgränsen för sena aborter. Nämnden 

uttalade kritik mot att uttalande kan uppfattas komma från  SLS. Varken Etikdelegationen och 

Nämnden har inte berett frågan än och inget beslut tagits. Ann Edner uttalade sig som egen 

person. 

IE tar upp frågan i samband med etikdelegationens kommande möte och KN tillskriver Ann 

Edner. 
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Dag som ovan  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Anna Borgström 

 

 

Justeras: 

 

 

Kerstin Nilsson  Ingmarie Skoglund  


