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PROTOKOLL 
fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 mars 2017 
  
 
Närvarande  
Ledamöter: Stefan Lindgren (SL) (ordf), Britt Skogseid (BS) (vice ordf), Mats Ulfendahl (MU) (ordf, 
Delegationen för forskning), Torbjörn Ledin (TL) (ordf, Delegationen för utbildning), Mikael 
Sandlund (MS) (ordf, Delegationen för medicinsk etik), Christina Bergh (CB), Patrik Danielson (PD), 
Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR) Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigren 
(PV)  
 
Adjungerad ledamot: Ola Björgell (OB) (vetenskaplig sekr, ordf, Programkommittén), Sofia 
Zettermark (SZ) (ersätter Hampus Holmer, ordf, Kandidat- och underläkarföreningen) 
 
Tjänstemän: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Jaana Logren Bergqvist (JLB) 
(kommunikationsansvarig), Susann Asplund Johansson (SAJ) (organisationssekreterare) 
 
 
§§434-461 
    
§434 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse Bo Runeson att jämte ordförande justera protokollet. 
 

  

§435 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes med några tillägg: Inbjudan till patientskadelagens 20-års 
jubileum, kallelse till Cancerfondens huvudmannamöte, kandidat och underläkarföreningens 
verksamhetsplan, rapport fr arbetsgrupper som tillsatts efter EVV (En värdefull vård), ICHOM, 
eutanasi samt debatten om e-hälsa.  
 

  

§436 Nämndprotokoll 2017-01-23--24 
Protokollet godkändes med ändring av §430 där sista stycket kortas ner till en mening.  
 

  

§437 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna, med kommentaren att nämnden 
bör diskutera e-hälsa framöver, t.ex. i anslutning till diskussion om idépolitiska programmet.  
 

  

§438 Ordförande rapporter 
SL föredrog sin skriftliga rapport som hade skickats ut i handlingarna, bl.a. följande.  
Möte med SLF, KVA m.fl. om medicinsk kompetens i undervisningen, samstämmiga 
uppfattningar framkom vid mötet, bl.a. att karriärvägar och meritvärdet är viktiga komponenter 
framåt. Fakulteter bör involveras i diskussionen på sikt. Kandidatföreningen vill involveras i 
fortsatta diskussioner.  
Programkommittén: Direktivet från nämnden togs emot positivt på kommitténs möte. Hur vi 
använder begreppet ”privilegier” måste diskuteras vidare innan vi är redo att kommunicera det.  
Workshop universitetssjukvården som nav för kunskapsspridning: De arbetsgrupper som 
bildades under workshopen kommer att breddas, den som vill ingå i någon grupp är 
välkommen att delta. Konstaterades att tema 1 om målsättning, uppdrag, organisation och 
finansiering, var svårt och att landstingsrepresentanter framfört att de bidrar i arbetet, men inte 
deltar i gemensamma uttalanden.   
 

  

§439 
 

Vice ordförande rapporterar 
BS rapporterade muntligt bl.a. från workshopen som nämnts ovan i §438. Nästa nummer av 
Vård och Hälsa är klart, bl.a. har vice ordförande skrivit en debattartikel om mötet mellan 
patient och läkare.   
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§440 
 

Kanslichefen rapporterar  
Skriftlig rapport hade skickats ut i handlingarna. PJ nämnde särskilt programkommitténs arbete 
och att kommittén så här lång lyft fram tre frågeställningar: läkarrollen i framtiden, läkarens 
skyldigheter gentemot samhället, den professionella renhållningen. Konstaterades ånyo att 
ordet ”privilegier” kan vara svårt att kommunicera. 
 

  

§441 
 

Ekonomi 
PJ kommenterade att underskottet på -1,9 mkr för 2016 främst beror på lägre inkomster än 
förväntat. På utgiftssidan har kostnaderna hållits lägre än budget. I diskussionen efterfrågades 
resultat bakåt i tiden, ca 5 - 10 år, för att det ska vara möjligt att se trender.  
 

  

 
 

Beslutsärenden 
 

  

§442 Budget 2017 
PJ föredrog utskickat budgetförslag, som nämnden tog preliminärt beslut om i december. 
Budgeten präglas av renoveringen av huset, som också är en stor del av förklaringen till en 
negativ budget. Men även den löpande verksamheten uppvisar negativa resultat. I diskussionen 
framhölls att en löpande verksamhet med negativt resultat i kombination med sviktande 
medlemstal, inte är hållbart i längden då det tär på kapitalet. Kansliet bör uppdras att ta fram en 
plan för budget i balans.  
 
Beslutades att anta budgetförslaget för 2017, men att ge AU i uppdrag att ta fram uppdrag till 
kansliet om en budget i balans. 
         

  

§443 Samverkan och inspel till Nationella prioriteringskonferensen 2017 
 
Beslutades att vi deltar som samverkanspartner. IS, PV och BS undersöker om de har 
möjlighet att medverka.  
 

  

§444 Utbetalning av verksamhetsstöd till IFMSA Sweden 
SZ redogjorde för äskandet från IFMSA. I den efterföljande diskussionen konstaterades att 
Sällskapet inte längre stöttar andra organisationer och att detta har varit ett undantag. 
Konstaterades vidare att Kandidat- och underläkarföreningen numera har ett eget engagemang i 
globala frågor.  
 
Beslutades att bevilja 30 000 kr till IFMSA som ett slutbidrag med motiveringen att Sällskapet 
framöver kommer kanalisera stödet till Kandidat- och underläkarföreningen som numera har en 
internationell verksamhet. IFMSA bör synliggöra att de samarbetar med Kandidat- och 
underläkarföreningen.  
 

  

§445 Ändring av räkenskapsår för Arvid och Elisabeth Lindgrens stiftelse för medicinsk 
forskning, stadgeändring 
 
Beslutades enligt förslag. Under 2016 godkände Länsstyrelsen i Stockholm att Arvid och 
Elisabeth Lindgrens stiftelse för medicinsk forskning (802011-3117) fick anknuten förvaltning 
till Sällskapet. Stiftelsen har enligt sina stadgar kalenderår som räkenskapsår. För att göra en 
anpassning till Sällskapets övriga anknutna stiftelser beslutar nämnden att stiftelsens 
räkenskapsår ska vara mellan den 1 juli och 30 juni. Nämnden beslutar därför att ändra 
lydelsen på § 6 i stiftelsens stadgar till:  
 
Stiftelsens räkenskapsår skall avslutas per den 30 juni och årligen granskas av en revisor utsedd 
av Svenska Läkaresällskapet.     
 

  

§446 Uppdragsbeskrivning till ny delegation för medicinsk kvalitet 
PJ föredrog förslag till uppdrag som är bredare än vad den nuvarande Kvalitetskommittén har. 
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Underlaget arbetas fram som en proposition till fullmäktige eftersom det innebär 
stadgeändring. I den efterföljande diskussionen konstaterades att det i uppdraget bör 
tydliggöras att all kvalitet inte går att mäta. Ett tillägg om detta och viss revidering i de delar 
som handlar om prissättning bör göras. Det bör också tydliggöras att vi ska initiera frågor och 
debatt kring medicinsk kvalitet (proaktivitet efterfrågades). Även definition av kvalitet bör ingå 
i uppdraget varvid det professionella tolkningsföreträdet om vad som är kvalitet är viktigt. 
Diskuterades kort gränsdragning mellan delegationens arbete och det arbete som ska ske i 
arbetsgruppen för professionell granskning och revision. Konstaterades att en ledamot från 
denna arbetsgrupp bör ingå i delegationen. I bakgrundsbeskrivningen bör 
kvalitetsregisterfrågor omnämnas som något delegationen ska arbeta med. Även samverkan 
med patienten och närstående bör tas upp i bakgrundsbeskrivningen.   
 
Beslutades att bordlägga ärendet och att ge kansliet i uppdrag att revidera 
uppdragsbeskrivningen enligt förd diskussion.   
 
Vid nästa möte diskuteras förslag till ordförande för delegationen. Denna bör också ingå som 
ledamot i SLS Nämnd.     
 

§447 Avsiktsförklaring transparens vid värdeöverföringar från läkemedelsföretag  
Förslag förelåg att undertecknas gemensamt av Sällskapet och Lif. Uppstod fråga om det 
närmare syftet med avsiktsförklaringen och huruvida den bör avges ensidigt från Sällskapet 
eller gemensamt med Lif. Fanns också fråga om den möjlighet som finns i dag med ”kryss i 
ruta” för att värdeöverföringen inte ska offentliggöras, och om den bör tas bort. Ytterligare 
fråga fanns hur EFPIA:s ursprungliga kod ser ut.  
  
Beslutades att kansliet fortsätter arbeta med formuleringarna utifrån förd diskussion. 
 
”Hängavtal” till samverkansöverenskommelse hälso- och sjukvården och 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
 
Beslutades att bordlägga frågan. 
 

  

§448 Almedalen – programpunkter och deltagande 
JLB redogjorde för de förslag på teman som fanns i underlaget och poängterade att det är 
viktigt att det är SLS fokusfrågor som tas upp i Almedalen.  
 
I diskussionen togs flera ämnen upp som forskningsfinansiering, forskningens roll i samhället, 
NKS och värdebaserad vård, målstyrning och finansiering samt aktuellt tema om digitala 
patientmöten och kopplingen till ersättningssystem. Första linjens sjukvård var ett annat 
förslag, mot bakgrund av den arbetsgrupp som nyligen tillsatts. Ytterligare ett ämne som 
nämndes var system- resp. individperspektiv då fel begås i vården. Även läkarassisterat 
självvalt livsslut togs upp men bedömdes vara ett för svårt ämne för Almedalen. Ett medskick 
var att utgå från målgruppen i Almedalen då teman bestäms.  
 
Beslutades att ordförande och kansliet jobbar vidare och att ny diskussion tas i nämnden. 
Medverkar i Almedalen gör SL, BS, PV (beroende på teman) och IMS samt KS om det behövs.  
 

  

§449 Förnyad mandatperiod Utbildningsdelegationen 
 
Beslutades att välja Hans Hjelmquist för ny period (omval) i Utbildningsdelegationen.  
 

  

    
 Diskussions- och informationsärenden 

 
  

§450 Utkast VP 2017-2018 
PJ föredrog utkastet till verksamhetsplan. I diskussionen efterfrågades mer offensiva texter och 
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en tydligare förflyttning i målen. Som exempel nämndes fler forskande läkare och ökat inslag 
av etik i utbildningen osv (en ambitionshöjning efterfrågades). Under verksamhetsområde 4 
bör det omnämnas att allt inte går att mäta (j.fr. uppdragsbeskrivningen till ny delegation). 
Kvalitet bör vara med genomgående i verksamhetsområdena, i forskning, i utbildning osv. I 
utbildningsområdet bör vi ta med interprofessionellt lärande. Delegationerna och 
kommittéerna bör få möjlighet att bidra med synpunkter på målen.  
 
Beslutades att kansliet arbetar vidare enligt förd diskussion.  
 

§451 Utkast SLS Idépolitiskt program 
PJ kommenterade kort utskickat utkast. I den efterföljande diskussionen påtalades bl.a. att vi 
bör hitta neutrala skrivningar t.ex. vet vi inte vilken roll landsting och stat har om tio år. När 
det gäller huvudmän, utförare osv. bör vi hålla texterna så neutrala som möjligt då vi har 
medlemmar hos flera huvudmän och vårdgivare, såväl offentliga som privata. Avsnittet om det 
professionella ansvaret är bra och bör utvecklas ytterligare bl.a. omfatta ”kvalitetssäkrad” 
profession och allmänt om vad en profession är. Generellt gäller att medicin måste in mer och 
tydligare, även forskningsfinansiering. Texterna bör kortas och fokus vara på rutorna SLS 
anser och gör. Förtydliga att det utöver patientens värderingar är behov som ska vara 
utgångspunkt för utvecklingen. I visionen är det otydligt vad vi ska vara det självklara valet för. 
Texterna bör inte enbart utgå från patientperspektivet utan mer ta avstamp i att vi jobbar för 
patientens och samhällets bästa, men med läkares utgångspunkt. 
 
Beslutades att kansliet fortsätter arbeta enligt förd diskussion och att utse en referensgrupp 
bestående av PV, MH, BS och SL. 
 

  

§452 Skrivelse till SBU om värdebaserad vård 
PV hade tagit fram ett utkast som bereds i en mindre grupp. Diskuterades vem som var 
lämpligaste mottagare av skrivelsen, SBU eller Socialstyrelsen, och närmare där 
Kunskapsstyrningsrådet. I diskussionen uppkom även fråga om ersättningssystem som 
åsidosätter prioriteringsordningen borde/kan JO-anmälas.  
  
Beslutades att skrivelsen färdigställs och skickas till ordföranden för synpunkter.  
 

  

§453 Vård & Hälsa-projektet 
SL föredrog det underlag som förelåg och redogjorde för bakgrunden. Då projektet tar för 
mycket resurser i anspråk samt att avtal med Telia som partner och finansiär inte fullföljts från 
deras sida, anser ordförande att vi bör säga upp avtalet med InPress och att projektet bör 
avbrytas efter nästa nr. Det planerade seminariet den 16 mars bör vi överväga att ställa in. 
Även hemsidan Vård & Hälsa bör vi begära ska stängas ner. SLS bör heller inte medverka i 
ytterligare försök att hitta finansiärer i projektet då det kan skada vårt varumärke.   

 
Beslutades att avtalet sägs upp och att kontakt tas med InPress för att meddela att vi 
omedelbart önskar avbryta projektet. Vi kommer inte medverka i försök att hitta nya sponsorer. 
 

  

§454 Förslag på frågor att diskutera på dialogforumet IVO:s dialogforum 8 maj 
Frågan har behandlats i AU. BS deltar i mötet. 
  

  

§455 Samråd med arbetsgrupp inom Socialdepartementet om 
rehabiliteringskoordinatorfunktion 
Frågan har behandlats i AU. Nämnden bör känna till utredningen och SLS bör ha beredskap för 
samrådet. IMS var intresserad av frågan och påtalade att i primärvården har man mycket 
samarbete med rehabiliteringskoordinatorer.    
 

  
 

§456 Rutin för remisshantering 
Rutinen har beslutats i AU. PJ informerade om att kansliet går igenom basprocesser där 
remisshanteringen är en. Enligt rutinen ska ordförande ta beslut om en remiss ska besvaras eller 
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inte.    
 

§457 Renovering av föreläsningssalen 
Besök av Erik Davidsson som berättade om de alternativ som finns för renovering av 
föreläsningssalen. Upphandling pågår. En utmaning är akustiken i salen. Förslaget är att sätta 
upp skärmar på väggarna. I diskussionen framkom att estetiken går före akustiken om ingrepp 
som tar bort karaktären krävs. Framkom också att flexibla lösningar med nya stolar inte heller 
är nödvändiga om det påverkar estetiken för mycket. Verksamheten bör anpassas till salen.      
Informerades också om att det är möjligt att sätta in gavelfönster och öppna takfönster på sätt 
som ursprungligen var, men det är en kostnadsfråga.   
 
Nämndens medskick är att rummets karaktär är av stor betydelse och att man är villig att ge 
avkall på funktion, men ljus och luft är viktigt. AU involveras innan beslut om renovering.  
 

  

§458 Ny webbplats från Socialstyrelsen om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och 
tandvården 
SL informerade om förfrågan från SoS och det konstaterades att SoS kan komma och 
informera vid tillfälle då SL är på SLS.   
 

  

§459 
 

Inbjudan ESO  
Kort diskussion om inbjudan. MH, ev. KS samt PJ deltar, även SZ var intresserad.  
 

 
 

 
 
 

§460 Övriga frågor 
Inbjudan till patientskadelagens 20-års jubileum - Stefan Lindgren deltar. 
Kallelse till Cancerfondens huvudmannamöte - Mats Ulfendahl är Läkaresällskapets 
representant. 
Kandidat och underläkarföreningens verksamhetsplan – VP har skickats in och kommer ingå i 
Läkaresällskapets VP.  
Rapport fr arbetsgrupper som tillsatts som fortsättning på En värdefull vård – Arbetsgrupp 
Stärk primärvården har sitt första möte 10 mars. I gruppen ingår: Lars Borgquist (ordf.), 
Christer Andersson, Christina Berg, Ingmarie Skoglund, Erik Wall och Hanna Åsberg. Externa 
kontakter har tagits och möten inbokade (den 3 april med Socialdepartementet). Förfrågan om 
att leda arbetsgruppen om professionell granskning och revision, har skickats till Niklas 
Ekestad som är positivt inställd, men ännu inte givit definitivt besked. Gruppen är ännu inte 
utsedd. 
Artikel i Läkartidningen om ICHOM – Fråga väcktes vad Sällskapet skulle ha svarat på fråga 
till Läkarförbundet om ersättningssystem som för närvarande diskuteras bl.a. i Life Science-
utredningen. Frågan hänsköts till ordförandens avstämning med kansliet, ett förslag var att 
kontakta Life science utredaren Anders Lönnberg.  
Eutanasi – Fanns önskemål om att nämnden ska ta upp frågan till diskussion. Beslutades ta upp 
till diskussion då tillräckligt med tid finns, t.ex. på internat, till dess följer vi debatten.   
Debatten om eHälsa – kort ref. till den artikel som var i DN och att det kan vara ett ämne för 
Almedalen. 
Kommande ämnen för debattartiklar: Framtida kompetensförsörjningen, framtidens ST, e-
hälsa, goda exempel från vården (som motkraft till alla kris-exempel). Kandidat- och 
underläkarföreningen önskar skriva om introduktionstjänstgöring och den pågående statliga 
utredningen.   
 
Nästa möte: Nästa möte fokuserar på fyra huvudpunkter – fullmäktigemötet, VP, idépolitiska 
programmet och Almedalen. 
 

  

§461 Pågående remisser 
Lista över pågående och avslutade remisser var utskickad.  
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Dag som ovan  
 
Vid protokollet: 
 
 
Susann Asplund Johansson 
 
 
Justeras: 
                        
 
 
Stefan Lindgren Bo Runeson 
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