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Det här är
Svenska
Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att
verka för förbättrad hälsa och sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik
och kvalitet.
Tillsammans med våra vetenskapliga sektioner och medlemmar initierar och driver vi frågor
för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Vi sprider kunskap, stödjer forskning
och utarbetar riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument. Vi ingår dessutom i
statliga utredningar och besvarar remisser. Integritet och oberoende är fundamentet för vår
verksamhet och en förutsättning för vår samhällsroll.
Vår verksamhet genomsyras av våra kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
En hälso- och sjukvård som satsar på dessa värden har goda förutsättningar att motsvara
de förväntningar patienterna, verksamheten och samhället, har på läkarkåren och medicinen.
Svenska Läkaresällskapets vision är bästa möjliga hälsa för alla. Det bidrar vi till genom att
vara den ledande organisationen för läkarprofessionens vetenskapliga och kliniska excellens.
Tillsammans för förbättrad hälsa och sjukvård!

Bästa möjliga hälsa
för alla!
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Året i korthet!
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Välkommen till Svenska Läkaresällskapets
verksamhetsberättelse för 2017. Vi presenterar verksamheten utifrån SLS fem verksamhetsområden: 1. Vetenskap/Forskning
2. Utbildning 3. Etik 4. Kvalitet/Hälsa & Sjukvård samt 5. Organisation.

54.

4. KVALITET/ HÄLSA & SJUKVÅRD

SLS främjar och bevakar förutsättningar för
läkares utbildning från grundutbildning till
fortbildning med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.

SLS arbetar för att främja kvalitet och utveckling
inom hälso- och sjukvården med frågor som rör
hälso- och sjukvårdens styrning, organisation och
övergripande med kvalitets- och säkerhetsfrågor.
Verksamhetsområdet omfattar även prevention,
folkhälsa och global hälsa.
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Tillsammans för bästa
möjliga hälsa & sjukvård
Svenska Läkaresällskapets (SLS) verksamhetsberättelse redovisar den ideella organisationens arbete det
senaste året. Det är detta arbete som utgör SLS själ och motiverar positionen som läkarnas professionsföreträdare. Tack vare ett oräkneligt antal nedlagda obetalda arbetstimmar från många kunniga och
engagerade medlemmar och i nära samverkan med våra vetenskapliga sektioner har vi kunnat nå det
resultat ni nu ser redovisat.
Vi påverkar genom våra aktiviteter och förslag utvecklingen av hälso- och sjukvården och det medicinska
kunskapssamhället i den riktning som vi menar är bäst
för ett hälsosamt samhälle och en behovsstyrd sjukvård av
hög kvalitet. Det har under året bland annat framgått av
ett stort antal uppmärksammade debattartiklar. Våra fyra
permanenta delegationer utgör ryggraden i det långsiktiga arbetet för att främja forskning, utbildning, etik och
kvalitet. Inget av detta arbete hade varit möjligt utan ett
professionellt kansli som ger oss underlag och stöd samt
dokumenterar och sprider resultatet.
Jag möts ofta av påståendet att SLS är en Stockholmsorganisation av huvudsakligt intresse för läkare verksamma i Stockholmsområdet. Verksamhetsberättelsen visar på
motsatsen. Våra dominerande aktiviteter saknar geografisk adress och riktar sig till hälso- och sjukvården i hela
landet och dessutom med målsättningen att främja den
globala hälsan. Det är resultaten från denna verksamhet
som vi nu sammanställt och redovisar och söker Fullmäktiges godkännande för.

Men vi arbetar målmedvetet med att sprida våra mötesaktiviteter över landet, i samverkan med de lokala läkaresällskapen och andra arrangörer, till exempel Framtidens
specialistläkare i Malmö. Vi vill också synas på de vetenskapliga sektionernas möten, för att nå nya grupper med
våra gemensamma kärnfrågor. Dessutom finns många av
programaktiviteterna tillgängliga på SLS Youtubekanal,
att se live eller i efterhand. Svenska Läkaresällskapet är
en stark professionsröst i samhällsdebatten för att främja
utvecklingen för bästa möjliga hälsa och sjukvård för alla.

Stefan Lindgren

FRÅN NORR
TILL SÖDER
SLS bedriver
verksamhet från
norr till söder
genom våra
medlemmar i
vetenskapliga
sektioner, lokala
läkaresällskap
samt associerade
föreningar.

Ålder: 65 år
Familj: Sambo Eva, 3 vuxna barn, 2 vuxna
bonusbarn, 4 barnbarn
Beskriv dig själv med tre ord: Målmedveten, uthållig, inkännande

Verksamhetsplanen för nästa år tydliggör att vi fortsätter framåt i den riktningen med en ytterligare utökad
ambitionsnivå. Vi behöver hjälp från alla er i SLS vetenskapliga sektioner att via era kanaler synliggöra, sprida
och debattera det som vi gör tillsammans. Först då blir det
uppenbart att vi är starkast genom att samverka.
Många av våra medlemmar uppmärksammar istället SLS
genom de möten vi arrangerar och har sämre insikt i vår
kärnverksamhet. Man glömmer bort att basen i verksamheten är de vetenskapliga sektionerna och alla aktiviteter som arrangeras där. Det är riktigt att många av SLS
aktiviteter anordnas i Stockholm. Skälen är många och
naturliga. Vårt fina hus som är en tillgång för alla medlemmar finns i Stockholm, liksom de flesta myndigheter
och beslutande organ på nationell nivå. Stockholm är lätt
att nå när mötesdeltagarna kommer från olika håll i landet
och ofta går det att kombinera olika mötesarrangemang.

Fritid: Musik, natur, sport, vackra bilar
med själ

Umeå

Lyssnar helst på: Beatles
LOKALA
LÄKARESÄLLSKAP
SAMT KANDIDAT/
UNDERLÄKARFÖRENINGEN

Örebro

Uppsala
Stockholm
Linköping

Göteborg
Helsingborg
Malmö
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« Vi är en stark
professionsröst i
samhällsdebatten för
att främja utvecklingen
för bästa möjliga hälsa
och sjukvård för alla »

Jönköping

Göteborg
Helsingborg
Jönköping
Karlskrona
Linköping
Lund
Stockholm
Malmö
Umeå
Uppsala
Örebro

Senaste boken: Peter Robinson: När
musiken tystnar
Senast filmen: Infinity
Favoritresemål: Haväng
Vad gör dig upprörd: Inskränkthet/
revirhävdande
Vad gör dig glad: Engagemang/
helhetssyn

Karlskrona
Lund
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 Starkare koppling mellan SLS & sektioner

Arbetet med att stärka kopplingen mellan medlemskap i
sektionerna och medlemskap i moderföreningen SLS har
varit i fokus under året. Som medlem i en sektion ska det vara
naturligt att vara medlem i moderföreningen. Nämnden har
under året utrett medlemsfrågan och kommer under Fullmäktigemötet 2018 presentera ett mer detaljerat förslag kring
hur ett nytt medlemskap kan se ut.

Året i korthet!
 Vårdens behov bör styra kunskapsutvecklingen i

 Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och

 Tvångsmedicinering i samband med avvisning eller

Den 23 februari samlades närmare hundra representanter för landsting, regioner, myndigheter, patientorganisationer samt expertutredare i SLS hus för att delta i en workshop om kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård. Initiativet kommer från
SLS, KVA och SBU som inlett ett arbete med ett program om den
framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet. Vårdens
egna behov bör i allt större utsträckning styra kunskapsutvecklingen
i hälso- och sjukvården. Det förutsätter ett paradigmskifte och är
avgörande för att säkra framtidens kunskapsutveckling. "Vi kan inte
låta forskningen fortsätta vara en aktivitet som ensidigt utgår från
akademins prioriteringar. Forskning bör istället utgöra en integrerad del av verksamheten inom hela hälso- och sjukvården, det är en
framgångsfaktor" säger Stefan Lindgren i en kommentar.

Ministern för högre utbildning och forskning har i samband med
budgetpropositionen för 2018 aviserat en utökning av läkarutbildningen i Sverige. Motivet som anförs är brist på läkare samt att Sverige bör klara sin försörjning av läkare på egen hand. Förslaget löser
varken den inhemska läkarförsörjningen eller hälso- och sjukvårdens
stora problem. Det som måste till är förändringar i vårdens och läkares arbetssätt, skriver SLS i ett debattinlägg på Dagens Medicin.
Lösningen på hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är inte att få
fler läkare i Sverige. Det handlar om att förändra vårdens och läkarprofessionens arbetssätt i grunden. Där utbyggnaden av den nära
vården och ökad globalisering talar för färre och bredare specialiteter
än i dag. (”Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens
problem!” Dagens Medicin 2017-10-27)

Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering i
samband med avvisning eller utvisning. SLS delegation för medicinsk
etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett
gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan
till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av
utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.

framtidens hälso- och sjukvård

sjukvårdens problem

 ST-utbildningen ska inte användas för att lösa

 Nya metoder krävs för att begränsa ökade

För bästa kostnadseffektivitet och patientnytta behövs det uppföljande forskning inklusive hälsoekonomisk analys. Sättet att ersätta
nya mötesformer måste vara genomtänkta och likvärdiga för offentlig
och privat vård med vårdavtal. Politiker måste vara tydligare med
hur vården ska balansera mellan vård till de patienter som har stora
behov och hög tillgänglighet för alla. Grundprincipen är att samtliga verktyg ska finnas i den offentliga vården och användas med
patientens behov som utgångspunkt. Även om digital läkarbedömning betyder snabb tillgänglighet och visar god patienttillfredsställelse ser SLS problem med verksamheter som helt byggs upp runt den
principen.

utvisning

 Assisterat döende en fråga för medborgarna
SLS nuvarande hållning innebär varken motstånd eller medhåll i
frågan om assisterat döende. I en replik till Ingemar Engströms
artikel ”Läkarna bör inte motarbeta assisterat döende” (2017-01-27
SVD debatt) konstaterar SLS att frågan om assisterat döende först
och främst är en medborgarfråga, även om läkarkåren är en viktig
part eftersom det bland annat handlar om läkares medverkan.

 Storskaligt experiment utan vetenskaplig grund
SLS har under året kritiserat införandet av värdebaserad vård. SLS
anser att samma krav ska ställas på nya styr- och ersättningsmodeller som på nya behandlingsmetoder – det ska finnas vetenskapligt stöd och en plan för utvärdering. Likaså ska etiska principer
beaktas. SLS uppmanade Rådet för styrning med kunskap att utse
en myndighet med uppdrag att evidensgranska styrmodellen. SBU
fick senare i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget och
Sahlgrenska universitetssjukhuset beslutar efter en egen granskning
att inte införa modellen storskaligt i hela organisationen.

behovet av läkararbetskraft

vårdkostnader

AT och ST ska baseras på framtida behov av specialister; inte
användas som ett sätt att lösa behov av läkararbetskraft inom olika
områden, anser SLS med anledning av VG-regionens planerade
förändring av ST i ortopedi. SLS uppmanar i en skrivelse Västra
Götalandsregionen att avstå från den förändring i ST-utbildningen
inom ortopedi och eventuellt andra specialiteter som planeras att
genomföras 2018. (Skrivelse till Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting 2017-12-01)

Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för
att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna i
Sverige. Det är en av slutsatserna i rapporten Agenda för hälsa och
välstånd – 2017 som tagits fram av nätverket ”Agenda för hälsa och
välstånd”, som består av aktörer, däribland Svenska Läkaresällskapet,
inom akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer.

VÅREN 2017
Utdelades

21,7 mkr
i projektanslag

212 personer
beviljades resebidrag till ett
sammanlagt
belopp av

2 155 170 kr.

3,9 mkr

Tilldelades en sökande ur
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HILDEGARD
MACHSCHEFES
FOND FÖR
FORSKNING
OM MS.

 Patientorienterad och behovsstyrd hälso- och
sjukvård

SLS har under årets kraftsamlat kring tre områden som är avgörande
för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård, baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder.

 Hög tid att göra upp med New Public Management
SLS har under flera år drivit frågan om styrkulturen inom hela välfärdssektorn. Kritik har riktats mot bland annat NPM-baserade styrmodeller som leder till ett produktionsinriktat hälso- och sjukvårdssystem. I ett debattinlägg i SVD uppmanades civilminister Ardalan
Shekarabi att gå från ord till handling. Regeringen gav därefter Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter involverar
medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial
ska tas fram.

1. Professionell kvalitetsutveckling
SLS vill ersätta dagens externa kvalitetsgranskning med ett system för
kvalitetsutveckling genom professionell granskning. En arbetsgrupp
är tillsatt för att lämna förslag.
2. Utveckla första linjens sjukvård med primärvården som bas
En arbetsgrupp är tillsatt för att bland annat lämna förslag på hur den
”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård kan
tillgodoses på ett resurseffektivt sätt?

 Ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikations-

3. Kompetensutveckling
Den produktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de senaste
decennierna har gjort att läkarnas och andra yrkesgruppers kompetensutveckling försummats. I syfte att vända utvecklingen arbetar SLS
för en modell med årliga fortbildningsplaner för alla specialistläkare.

risken i samband med kirurgi

 Digitaliseringen – hot eller möjlighet?

SLS nämnd tillsatte en arbetsgrupp för att underlätta för svenska
läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal att få tjänstledigt för
arbete inom humanitära organisationer. I en debattartikel publicerad i Dagens Medicin efterlyses lagstadgad rätt till tjänstledighet för
arbete med internationella humanitära medicinska insatser.

En metaanalys, som utförts inom delprojektet "Stark för kirurgi –
Stark för livet", visar att det finns tydlig evidens för att ohälsosamma
levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi.

 Tjänstledigt för humanitärt arbete

SLS har under året medverkat i en rad debattartiklar om digitaliseringen. SLS anser att digitala vårdtjänster ger patienter nya möjligheter att få kontakt med vården. Det kan dock inte ersätta det fysiska
mötet när det finns behov av ett sådant.
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Organisationsstruktur
10 000
Medlemmar

........

SLS har runt
10 000 medlemmar.
Medlemmarna utövar
sin verksamhet inom
SLS delegationer,
kommittéer och
vetenskapliga sektioner.

67
Vetenskapliga sektioner

9
Lokala läkaresällskap

En stor del av SLS verksamhet
bedrivs i dess sektioner
( 35 - 40 000 medlemmar)
som har till uppgift att bevaka och främja
forskning, utbildning och utveckling inom
sina ämnesområden.

SLS har nio lokala
läkaresällskap som har till
uppgift att främja medicinsk
forskning, utbildning, etik,
kvalitet och utveckling inom
hälso- och sjukvården.

........

19
Associerade föreningar

Fullmäktige
Fullmäktige (FM) är SLS högsta beslutande organ
och består av ledamöter och deras suppleanter,
valda av SLS sektioner, lokala läkaresällskap
samt av representanter utsedda av associerade
föreningar. FM 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 fyra permanenta
delegationer för: forskning,
utbildning, etik och kvalitet.

........

.............

...
...
...
...
..

SLS har 19 associerade
föreningar som har till uppgift
att bevaka och främja forskning,
utbildning, etik och kvalitet
inom medicinen eller närstående
ämnesområden.

Delegationer

....
.
.
.
....

Nämnden
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.

........

SLS
kansli
SLS kansli har en central roll i
verksamheten och leds av
en kanslichef. Härifrån styrs
ekonomi, kommunikation,
administration och
huvuddelen av verksamheten.

ORDFÖRANDE
STEFAN LINDGREN
Professor, överläkare, internmedicin/gastroenterologi, Skånes
universitetssjukhus

BO RUNESON
Professor, överläkare, psykiatri,
Karolinska Institutet, Stockholms
Läns Landsting

VICE ORDFÖRANDE
BRITT SKOGSEID
Professor, överläkare, internmedicin/endokrinologi, Uppsala
universitet, Akademiska sjukhuset

INGMARIE SKOGLUND
Medicine doktor, specialist i
allmänmedicin, Närhälsan Västra
Götalandsregionen, Sahlgrenska
Akademin, Göteborgs universitet

MATS ULFENDAHL
Ordförande Forskningsdelegationen och prioriteringskommittén,
professor, audiologi/otologi,
forskningsdirektör, Region Östergötland

KARL SALLIN
Specialistläkare, doktorand,
pediatrik, Karolinska Universitetssjukhuset, Uppsala universitet

TORBJÖRN LEDIN
Ordförande Utbildningsdelegationen, professor, överläkare, öronnäsa-hals, Linköpings universitet,
Region Östergötland

CHRISTINA BERGH
Professor, överläkare, obstetrik/
gynekologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet

MIKAEL SANDLUND
Ordförande Etikdelegationen,
professor, överläkare, psykiatri,
Norrlands universitetssjukhus,
Umeå universitet

PATRICK VIGREN
Verksamhetschef, medicine doktor,
specialistläkare, neurokirurgi,
Region Östergötland

OLA BJÖRGELL
Vetenskaplig sekreterare,
docent, regionöverläkare,
Medicinsk radiologi, Skånes
universitetssjukhus

PATRIK DANIELSON
Professor, Umeå universitet, överläkare, ögonsjukdomar, Norrlands
universitetssjukhus

........

MÄRIT HALMIN
Medicine doktor, specialistläkare,
anestesi- och intensivvård, Södersjukhuset

KIKU PUKK HÄRENSTAM
Tf. ordförande delegation för
medicinsk kvalitet (deltagit i nämnden fr.o.m. okt.) Medicine doktor,
specialistläkare pediatrik, Nya
Karolinska Universitetssjukhuset

Kommittéer och
arbetsgrupper
SLS har åtta kommittéer och
ett antal olika projekt och
arbetsgrupper.
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ADJUNGERAD LEDAMOT HAMPUS HOLMER Ordförande i Kandidat- och underläkarföreningen, AT-läkare, doktorand, Karolinska
Universitetssjukhuset, Lunds universitet
SLS KANSLI PER JOHANSSON Kanslichef SUSANN JOHANSSON ASPLUND Organisationssekreterare SARA KIHLBERG Ekonomiansvarig JAANA LOGREN BERGQVIST Kommunikationsansvarig
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Svenska Läkaresällskapets fem verksamhetsområden
– för förbättrad hälsa och sjukvård
SLS arbetar med frågor som främjar vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
Viktiga värden som bör genomsyra hela hälso- och sjukvården.
Arbetet sker till stor del i SLS sektioner, delegationer, kommittéer och kansli.
Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden.

1.Vetenskap
Vetenskap

2. Utbildning

3. Etik

Forskningspolitik
Anslag, stöd och priser

Utbildningspolitik
Grund- och vidareutbildning
Fortbildning
Programverksamhet

Etiska principer
Riktlinjer
Uttalanden

4. Kvalitet/hälsa och sjukvård
Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Patientens tillit och förtroende till
hälso- och sjukvården förutsätter
goda möten i kontinuerliga relationer.

12

Organisation, styrning
och ledning

Medicinsk kvalitet

Säker vård

Tillit och professionellt ansvar
Patientinflytande
Behov och kontinuitet

Nationella kvalitetsregister
Kunskap för bättre vård
Prioriteringar

Patientsäkerhet
Förbättringskunskap
Teamarbete

eHälsa

Läkemedelsfrågor

Medicinska
språkfrågor

Digitalt stöd i hälsooch sjukvården

Säker läkemedelsanvändning

Enhetligt medicinskt fackspråk
Medicinsk språkrådgivning

Prevention

5. Organisation

Global hälsa

Levnadsvanor
Primär och sekundär prevention
Kroniska sjukdomar och folkhälsa

Medlemsvård, huset, ekonomi och förvaltning,
kansliet och personalen samt
extern och intern kommunikation

Motverka hälsoklyftor
Ökad kunskap och medvetenhet
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« Omvärldens
förtroende är beroende
av att SLS kliver fram
och tar ansvar »

Med patienten i
fokus
Verksamhetsberättelsen för 2017 visar att SLS fortsatt är central aktör i frågor som rör medicinsk
forskning, utbildning, etik och kvalitet. Ett kvitto är det starka förtroendet från allmänheten. SLS
förvaltar cirka 1,7 miljarder kronor i närmare 130 stiftelser – pengar som människor donerat till
SLS för att stödja medicinsk forskning inom olika sjukdomsområden. 2017 delade SLS ut närmare
38 miljoner kronor i forskningsbidrag. Vi har även mottagit nya donationer under året.
Ett annat tecken på SLS ställning är att vi 2017 beviljades
statsbidrag för att fortsatt driva Levnadsvaneprojektet.
Syftet med projektet är att stödja det preventiva och hälsofrämjande arbetet integreras i hälso- och sjukvården. SLS
tilldelades även statsbidrag för att bedriva ett utbildningsprogram för asylsökande läkare. Dessutom beviljades SLS
statsbidrag för att ta fram en skrift om personcentrerad
vård tillsammans med fyra andra professionsorganisationer.

Per Johansson
Ålder: 48

Familj: Gift och fyra barn
Beskriv dig själv med tre ord: Nyfiken,
disträ och tävlingsinriktad
Fritid: Tar det lugnt med familjen
Senaste boken: ”Den svarta boken” av
Orhan Pamuk
Lyssnar helst på: Rock och jazz från slutet
av 60- och början av 70-talet
Senast filmen: Solsidan
Vad gör dig upprörd: Mobbing
Vad gör dig glad: Snälla människor

SLS seminarier lyfte några av hälso- och sjukvårdens mest
brännande frågor, bland annat det digitala mötet och
läkarens roll i det hälsofrämjande arbetet.
Guldgruvan, som denna omfattande verksamhet av hög
kvalitet vilar på, är de 130 ideellt engagerade medlemmarna i nämnden, delegationer, kommittéer och arbetsgrupper samt de hängivna medarbetarna i SLS kansli.
Stor tack till er!

Under 2017 har SLS också ingått i referensgrupper till
flera statliga utredningar – bland annat Samordnad
utveckling för god och nära vård (S 2017:01) och Socialdepartementets utredning om Bastjänstgöring för läkare –
och besvarat runt 30 remisser. Vi har varit representerade
i organ inom statliga myndigheter såsom Socialstyrelsens
ST-råd och Inspektionen för vård och omsorgs insynsråd.
Omvärldens förtroende är beroende av att SLS kliver fram
och tar ansvar.
Under 2017 har SLS fortsatt sitt engagemang för en patientorienterad hälso- och sjukvård som vilar på vetenskapliga
och medicinska grunder. Vi har varit aktiva i debatten mot
storskaligt införande av värdebaserad vård inom sjukvården, vilket lett till ett regeringsuppdrag till SBU att se över
kunskapsläget när det gäller värdebaserad vård.
SLS har även gjort uttalanden i svåra etiska frågor.
Exempelvis har vi tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening tagit ställning mot att läkare och sjuksköterskor
medverkar vid tvångsmedicinering av personer som ska
transporteras före eller under avvisning/utvisning.
Vi har också i debattartiklar argumenterat för att den
etiska plattformen för prioriteringar måste stärkas.
I SLS hus har vi 2017 ordnat flera spännande möten och
vetenskapliga sammankomster som webbsänts. Det har
varit Etikdag, Preventionsdag, E-hälsodag och flera Berzeliussymposier. I Almedalen deltog SLS för fjärde året i rad
med eget program.

SLS har under 2017
 Besvarat 30 remisser
 Medverkat i närmare 40 expertgrupper och utredningar

 Fått 22 debattartiklar publicerade
 Medverkat i 10 publikationer
 Arrangerat närmare 50 programaktiviteter såsom debatter,
seminarier och symposier

 Delat ut runt 38 miljoner kronor i
anslag och stöd till forskning

 Bistått med adminstrativt stöd till SLS
sektioner och 130 ideellt engagerade
medlemmarna i nämnden, delegationer, kommittéer och arbetsgrupper		
OCH MYCKET MERA.......
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För forskning av
hög kvalitet som är
kliniskt relevant
DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK FORSKNING
Forskningsdelegationen ansvarar för utdelning av forsknings- och
resebidrag från de stiftelser och donationer som disponeras av SLS.
Bedömningar av ansökningar till forskningsfonderna samt förslag
till fördelning lämnas av Prioriteringskommittén som Forskningsdelegationen ansvarar för. Delegationen har haft fyra sammanträden
samt har i samarbete med sektionen för neurologi arrangerat ett
möte om forskning kring MS. På delegationens uppdrag bedömer
Prioriteringskommittén forskningsansökningar och lämnar förslag
till SLS nämnd för beslut. Kommittén, som består av 25 ledamöter
(52 % kvinnor, 48 % män), har haft ett möte. Medel ur de specialdestinerade fonderna fördelas efter förslag eller beslut av särskilda
sakkunniga. Delegationen ansvarar även för det forskningspolitiska
arbetet som syftar till att förbättra förutsättningarna för forskningsinriktade läkare att bedriva forskning och på alla nivåer. Yngre läkares
möjligheter att bedriva forskning, såväl före som efter disputation,
är av avgörande betydelse för att svensk medicinsk forskning också
framgent ska ha en hög klinisk relevans.

Brukarmedverkan

SLS resebidrag

Olika former av medverkan av patienter och allmänheten och hur
detta kan påverka kvaliteten i den medicinska forskningen har studerats. Representanter från Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet, Forte och SBU har bjudits in för kunskapsutbyte och diskussion.
Kunskap har även inhämtats från konferenser om brukarmedverkan
i London. Behov av s.k. brukarmedverkan ska fr.o.m. 2017 anges i
projektansökningar till SLS fonder.

Delas ut för aktivt kongressdeltagande eller för forskningsvistelse
för att lära nya metoder vid en utländsk institution. 2017 inkom 274
ansökningar varav 212 beviljades bidrag till ett sammanlagt belopp
av 2 155 170 kronor.

God forskningssed
Delegationen arbetar med att definiera vad god forskningssed är och
hur man skapar och vidmakthåller en god forskningsmiljö. Under
året har man inventerat hur kvalitetskontroll av doktorandarbeten
görs vid de medicinska fakulteterna vid landets lärosäten.

Stöd till forskning

.......................................................................

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Stödet ska stimulera till ny och övergripande forskning och är
en viktig del i SLS arbete för att långsiktigt stärka utvecklingen av
hälso- och sjukvårdens kvalitet. Genom projektanslag, post docstipendier och resebidrag ges ett betydelsefullt stöd till unga forskare.
Delegationen samverkar även med AFA-Försäkring i bedömning och
fördelning av forskningsmedel.

Forskning inom primärvården

SLS projektanslag

.........................................................................

.......................

AKTIVITETER

Delegationen diskuterar hur SLS kan bidra till att stärka forskning
inom primärvården och representanter från SAFU har bjudits in för
att diskuterat samarbete i frågan.

Våren 2017 utdelades drygt 21,7 mkr till SLS projektanslag. Totalt
inkom 211 ansökningar, 204 uppfyllde behörighetskriterierna och 78
beviljades. Strävan är att gå mot tvååriga anslag och av de beviljade
erhöll 22 tvåårigt och 56 ettårigt anslag. Beviljandegraden var 38,2 %,
anslagens storlek varierade mellan 100 000 och 500 000 kronor och
medelanslaget var 278 366 kronor. Andelen kvinnor bland de
sökande var 53,9% och andelen kvinnor bland de som beviljats
anslag var 53,8%.
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syrar allt dagligt arbete kan leda till en bättre vård. Utgångspunkten är att universitetssjukvården har som en av sina viktigaste uppgifter att vara nav för att ta fram, tillämpa och sprida ny kunskap.
Programmet planeras vara klart till sommaren 2018.

AGENDA FÖR HÄLSA OCH VÄLSTÅND 2017
Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att
förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna i Sverige.
Det är en av slutsatserna i rapporten Agenda för hälsa och välstånd
– 2017 som tagits fram av nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd”,
som består av aktörer, däribland Svenska Läkaresällskapet, inom
akademi, vård, fackförbund, näringsliv och patientorganisationer.

SLS post doc-stipendier
Finansierar tjänstledighet för nydisputerade kliniska forskare som vill
bedriva forskning utomlands. Stipendiebeloppet är 18 000 kronor per
månad. Våren 2017 utdelades ca 3,38 mkr till post doc-stipendier.
Totalt inkom 28 ansökningar, 26 uppfyllde behörighetskraven och 18
ansökningar beviljades. Av de sökande var 53,8% kvinnor, bland de
beviljade 44,4%.

Specialutlysningar 2017

Mål

Från Ingegerd Johanssons donation till stöd för forskning om SLE
tilldelades tre sökande projektanslag till ett sammanlagt värde av
6,75 mkr, en sökande erhöll 1,5 mkr till stöd för nätverksarbete kring
SLE-forskning. Från Hildegard Machschefes donation till forskning
om MS tilldelades en sökande cirka 3,9 mkr i projektanslag.

................................................................

........

Mål: Forskning av hög kvalitet som är
kliniskt relevant eller förankrad.

Priser

Mål: Förbättra förutsättningar för forskning
och utvecklingsarbete som en integrerad
del av hälso- och sjukvården.

Forskningsdelegationen delar varje år ut 100 000 kronor till bästa
vetenskapliga ansökan samt ett pris till den ansökan som bedömts
bäst representera translationell forskning. Prissumman för det
Translationella priset höjdes 2017 till 100 000 kronor.

Mål: Förbättrade förutsättningar för forskningsinriktade läkare att bedriva forskning inom
hälso- och sjukvården, på alla nivåer,
inklusive tydliga karriärvägar i form av
meriteringstjänster efter disputation i
kombination med klinik.

PROGRAM FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN INOM
FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Under året har SLS tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien arbetat för att ta fram ett program för kunskapsutvecklingen
inom framtidens hälso- och sjukvård. Två välbesökta workshops
arrangerades under 2017. Målsättningen med programmet är att
visa hur en förändring av arbetsformerna inom svensk hälso- och
sjukvård till en kultur där verksamhetsanknuten FoUU genom-
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INGVARPRISET
10 000 kr och SLS 200-års
medalj i brons
Bengt Linderoth, professor
emeritus vid Karolinska
Institutet.
Motivering: "Bengt Linderoth
har under 30 år studerat mekanismer för effekten av ryggmärgsstimulering på neuropatisk
och ischemisk smärta både djurexperimentellt
och i kliniska studier i samarbete med kollegor
nationellt och internationellt. Hans vetenskapliga publikationer omfattar tillsammans mer än
200 artiklar och bokkapitel och Bengt Linderoth
är fortfarande mycket engagerad i forskning
och utveckling av ryggmärgsstimulering för
etablerade och nya indikationer. Professor
Linderoth får Ingvarpriset för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering som bidragit till stor nytta och glädje
för många patienter med behandlingsbar
refraktär smärta".

ELLIS OCH IVAR JANZONS PRIS
Foto: Lasse Skog

SLS belönar & uppmärksammar
god medicinsk forskning

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom
många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer. Svenska Läkaresällskapets priser för 2017 delades ut på Årshögtiden den 14 november.
JUBILEUMSPRISET
150 000 kr och SLS sekelmedalj i silver
Marcus Lind, lektor och
docent i diabetologi,
Göteborgs Universitet,
samt överläkare i
diabetologi, NU-Sjukvården, Uddevalla.
Motivering: "Docent Marcus Lind, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, har
genomfört flera betydande studier kring diabetessjukdomarna som fått stor uppmärksamhet.
Genom epidemiologiska studier av typ1 och
typ2 diabetes avser Marcus Lind nu att fokusera
på följdsjukdomar och mortalitet i samband
med diabetes. För att hitta bättre behandlingsmetoder bedriver han också kliniska studier,
bl.a. kring implanterade sensorer som kontinuerligt mäter blodsockernivån och som därmed
kan vägleda patientens medicinering. Marcus
Lind tilldelas 2017 års pris för en omfattande
registerstudie kring typ1 diabetes publicerad
2014 i New England Journal of Medicine.

Studien visade att trots flera nya behandlingar
har patienter med typ1 diabetes fortfarande
en väsentligt högre risk att avlida i exempelvis
hjärtkärlsjukdomar jämfört med befolkningen
i övrigt. Kunskapen är utomordentligt viktig
för inriktningen av kommande behandlingsstudier.”

ALVARENGAS PRIS
45 000 kr
Simon Timpka, Lunds
Universitet, Malmö och
Harvard Medical School,
Boston USA.
Priset går till artikeln:
"The consequence of adapting human pregnancy to an adverse environment: Implications
of ancestral placental malaria for pregnancy
complications and cardiovascular disease".
Valspråk: ”Miljön under forna graviditeter bör
användas för att bättre förstå komplexa sjukdomar.”
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ERNA EBELINGS PRIS
30 000 kr
Anders Eklund, professor ,
Institutionen för strålningsvetenskaper och medicinsk
teknik, Umeå Universitet och
Centrum för medicinsk teknik
och stålningsfysik (CMTS), Västerbottens läns
landsting.
Motivering: "Anders Eklund får priset för sin
framstående forskning och viktiga innovationer
gällande fysiologiska tryck och flöden främst
inom ögonområdet och inom det centrala nervsystemet. Uppmärksammas bör att den högklassiga forskningen har haft stor patientnytta
och resulterat i nya produkter och företag".
Priskommitté för priset: Sektionen för
medicinsk teknik och fysik. Priset delades ut vid
sektionens Medicinteknikdagar i Västerås den
10 oktober 2017.

70 000 kr
Priset delas av två forskare:
Enikö Sonkoly, Institutionen
för medicin, Karolinska
Universitetssjukhuset.
Belönas för: Framstående
forskningsarbete kring
betydelsen av microRNA för
utvecklingen av psoriasis.
Liv Eidsmo, Institutionen
för medicin, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna
Belönas för: Innovativa
arbeten rörande immunceller
i huden och deras relevans för
inflammatoriska hudsjukdomar som vitiligo och
psoriasis.

LENNMALMS PRIS
25 000 kr och Lennmalms
medalj i silver
Priset delas av två forskare:
Joachim Burman,
Akademiska Sjukhuset,
Uppsala.
Prismotivering: "För hans
gedigna och långsiktiga
arbete med hematopoetisk
stamcellsbehandling vid
multipel skleros sammanfattat i en
doktorsavhandling med titeln:
Curing multiple sclerosis".

Mo Wang, avdelningen för
försäkringsmedicin,
Karolinska Institutet.
Prismotivering: "För hennes
gedigna arbete för att få
kunskap om framtida
situation för sjukskrivna
personer, med fokus på psykisk sjuklighet och
suicidalt beteende. Trots att sjukskrivning är
vanligt inom svensk sjukvård är kunskapen om
vad detta kan innebära för patienten mycket
begränsad. Mo Wang har i sin avhandling
studerat detta för olika sjukskrivningsdiagnoser
i flera stora prospektiva, populationsbaserade
kohortstudier, där hon kunnat justera för ett
stort antal möjliga störfaktorer. Doktorsavhandlingen har titeln: Sicklness absence –
subsequent psychiatric morbidity and suicidal
behavior.”

BENGT I LINDSKOGS
SPRÅKPRIS
30 000 kr
Pristagare: Nils Uddenberg
Motivering: ”I en tid när
journaltext ska läsas av
patienter och kraven på
medicinsk information till allmänheten ökar
ser Läkaresällskapets Språkkommitté ett stort
värde i att kunskap om medicinsk verksamhet
sprids på ett språk som förstås utanför den
medicinska fackkretsen. Nils Uddenberg är en
förgrundsfigur i strävan att med det vårdade
allmänspråket förmedla kunskap om den medicinska vetenskapen”.

HIPPOKRATESPRISET
10 000 kr och Clarence
Blomqvist medalj i silver
Rolf Ahlzén, läkare, docent i
medicinsk humaniora vid
Karlstads universitet.
Motivering: ”Genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de
etiska frågorna i hälso- och sjukvården
är han en förebild för många. Han har
stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan kollegor för att väcka intresse för
frågorna i olika sammanhang. Rolf Ahlzén får
priset för sina breda insatser inom etik och
medicinska värdefrågor i forskning, utbildning
och praktik – det vill säga hela vägen från att
tänka till att göra”.
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BÄSTA VETENSKAPLIGA
PROJEKTANSÖKAN
100 000 kr
Petter Brodin, läkare och
forskarassistent på Science for
Life Laboratory, Institutionen för
medicin, Karolinska Institutet,
Solna.
För projektet: ”A systems biology approach to
monitoring the immune system in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation”.

ÅRETS TRANSLATIONELLA
FORSKNINGSPRIS
100 000 kr
Janet Cunningham, läkare
och forskare vid Allmänpsykiatri,
Akademiska sjukhuset, Uppsala.
För projektet: ” Immunopsychiatry and the biology of
severe mental illnesst".

Utbildning
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För läkare med hög
kompetens genom
hela yrkeslivet
.........................................................................

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 kunskaper, färdigheter och förhållningssätt måste ske fortlöpande
under hela yrkeslivet, baserat på de krav som enskilda läkare och
verksamheter ställs inför såväl i rutinmässig verksamhet som i samband med förändringar betingade av forskning, metodutveckling och
nya förutsättningar i ekonomi samt hälso- och sjukvårdens organisation. Det utbildningspolitiska arbetet sker främst i SLS delegation
för utbildning. Inom verksamhetsområdet för utbildning ligger även
programkommittén, asylprojektet och Kandidat- och underläkarföreningen.

.......................

AKTIVITETER

.......................................................................

Grundutbildning

Ordförande Torbjörn Ledin har deltagit i Utbildningsdepartementets
referensgrupp vid utredning om införande av 6-årig grundutbildning
för läkare i Sverige under sommaren och hösten 2017.

Specialiseringstjänstgöring (ST)

Ordförande Torbjörn Ledin har deltagit i referensgrupp till Socialdepartementets utredning om en ny gemensam introduktion vid
specialisering för läkare (bastjänstgöring). Delegationen ordnade en
tisdagsdebatt om utredningen tillsammans med regeringens utredare
Jens Schollin, den 28 mars 2017. Delegationen har tillsammans med
SLS sektioner besvarat remissen: Bastjänstgöring (Ds 2017:56).

DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING

Delegationen främjar utvecklingen inom samtliga faser av medicinsk
utbildning från grundutbildning, via specialiseringstjänstgöring till
fortbildning (kontinuerlig professionell utveckling). Delegationen
ska på eget initiativ, eller på uppdrag av SLS fullmäktige eller nämnd
följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.

SLS uppmanade i en skrivelse Västra Götalandsregionen att avstå
från den förändring i ST-utbildningen inom ortopedi och eventuellt
andra specialiteter som planeras att genomföras 2018. ST-utbildningen ska inte användas för att lösa behovet av läkararbetskraft. AT och
ST ska baseras på framtida behov av specialister; inte användas som
ett sätt att lösa behov av läkararbetskraft inom olika områden.

Läkares fortbildning

Arbetet med implementeringen av SLS policydokument ”Läkares
fortbildning – en del av det yrkeslivslånga lärandet” har fortsatt.
Representanter ur delegationen har deltagit vid en rad möten:
15/3 Läkarförbundet: ”Samtal kring läkarnas fortbildning”
18/3 Workshop om läkares fortbildning med Kirurgrådet
26/4 Workshop med Janet Grant, SFAMs kongress i Karlstad. Workshopen utmynnade i hur ett framtida system av fortbildning av läkare
efter specialistexamen ska se ut.
18-22/9 SFAMs kurs i fortbildning i Skopelos, Grekland
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Certifierad subspecialisering inom radiologi

SLS nämnd fattade beslut om certifieringen den 15 november 2016.
Delegationen har därefter diskuterat en procedur för certifieringen
med Seldingersällskapet för interventionell radiologi som har sammanställt en målbeskrivning för en certifierad subspecialisering inom
radiologi. Samarbetet med certifieringen togs i bruk den 1 februari
2017 och de första sökandena certifierades vid en ceremoni i Stockholm i maj. Under 2017 har 27 personer certifierats.

Mål
................................................................

• en grundutbildning som leder fram till
den kompetens (bekräftad med
legitimation) som behövs för anställning
som läkare, i Sverige eller utomlands,

Möten
•
•

•
•
•

23/2 SLS: Workshop om kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård
20/4 Ordförande Torbjörn Ledin och vice ordförande
Hans Hjelmqvist presenterade den svenska läkarutbildningen från grundutbildning till fortbildning för en grupp
chefer från olika delar av det vietnamesiska hälsosystemet
2/5 Tisdagsdebatt om kunskapsprovet för tredjelandsläkare
12-13/10 Det Nordiska utbildarmötet i Stockholm under
SLS värdskap.
7/11 Årliga informationsmötet mellan SLS Utbildningsdelegation och Läkarförbundets UFO, under SLS värdskap.

• en ST som även fortsättningsvis bygger
på tjänstgöring under handledning på
sådant sätt att läkarna får systematisk
träning i att ta eget ansvar för sin fortsatta
kompetensutveckling som specialist,
• ett system som säkerställer att alla läkare
fortlöpande vidareutvecklar erforderliga
kompetenser för arbetsuppgifter de ställs
inför.

Påverkansarbete
•
•
•

.......

Mål: Läkare med hög
kompetens genom hela yrkeslivet, genom

"Internationell policy viktig för svenska läkare"
2017-07-03 Dagens Medicin
"Inför teamarbete i vårdutbildningarna"
Dagens Samhälle 2017-06-28
"Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och
sjukvårdens problem"
Dagens Medicin 2017-10-27

Mål: Professionen är i högre utsträckning involverad i uppdraget att pröva uppnådd kompetens
och utfärdande av specialistbevis.
Mål: SLS fortbildningsmodell är implementerad
och känd.
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För bättre mottagande
och integration av
asylsökande läkare
ASYLPROJEKTET

Bakgrund

Svenska Läkaresällskapet startade i september 2017 ett program för
asylsökande läkare från land utanför EU s.k. tredje land. Programmet
omfattar intensivundervisning i svenska och översiktlig undervisning
i teoretisk och praktisk medicin för läkare med examen från tredje
land. Undervisningen motverkar passivisering genom att fordra ett
aktivt deltagande och erbjuda en snabb möjlighet till kontakter med
svenska kollegor, vilket är viktigt när man söker arbete efter erhållen
legitimation och för etablering i det svenska samhället.

Sverige har idag en betydande brist på läkare. Erfarenheten visar att
i frånvaro av aktiv hjälp till asylsökande läkare tar det mellan 5-7 år
innan de erhåller legitimation, till stor nackdel, passivisering och
vånda för individerna samt till stor kostnad för samhället. Beräkningar visar att det kostar c:a 3.5 milj kr att utbilda en läkare vid svensk
medicinsk fakultet och kostnaden för undervisning av en person
med utländsk läkarexamen uppgår till c:a 300.000 kr. Beräkningar av
RRV visar att varje månad som tiden till erhållande av legitimation
kan förkortas medför en ekonomisk vinst för samhället om 42.000
kr. Vinsten för både individerna och för samhället är således mycket
stora om en förkortad tid till legitimation kan uppnås.

« Erfarenheten visar att i
frånvaro av aktiv hjälp till
asylsökande läkare tar det
mellan 5-7 år innan de
erhåller legitimation »
Tidigare erfarenheter

Programmet bygger på positiva erfarenheter som erhållits i ett
pilotprojekt, som pågått under tiden april 2016 till april 2017.
Redan innan de 12 månadernas program var avslutat hade alla
9 deltagare erhållit intyg från Södertörns högskola att de har
kunskaper i svenska motsvarande C 1, det vill säga den nivå som
Socialstyrelsen kräver för legitimation.
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Finansiering

Programmet stöds fullt ut av statliga medel, dels genom ett anslag
från Socialdepartementet, dels genom medel som regeringen ställt
till Länsstyrelsen i Stockholms förfogande för tidiga insatser för
asylsökande (TIA medel). Kursdeltagare: Undervisningen omfattar
19 personer med läkarexamen från tredje land som nyligen kommit till Sverige. Deltagarna kommer från Turkiet, Iran, Irak, Syrien
och Afghanistan. Undervisningen bedrevs vid Södertörns högskola
(svenska) under tiden 18/9 – 31/12 2017 och vid Karolinska institutet
och Karolinska Universitetssjukhuset fr.om 8/1 2018.

.........................................................................

.......................

AKTIVITETER
.......................................................................

Genomförande

Under hösten 2017 har kursdeltagarna erhållit undervisning i
svenska i form av föreläsningar, gruppundervisning, talövningar,
uttalsundervisning. Undervisningen har inriktats på både läsförståelse och förmåga att uppfatta talspråk. I december 2017 har, utöver
lektioner i svenska, viss introduktionsundervisning genomförts, till
exempel studiebesök vid Karolinska Institutets bibliotek och Apotekarsocieteten. Läsplattor och viss kurslitteratur har inköpts. Från och
med januari 2018 fortsätter programmet med teoretisk och praktisk
medicinundervisning vid Karolinska Institutet och Karolinska
universitetssjukhuset helt enligt planerna.
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För ökat studentengagemang

Genom samarbete med andra studentorganisationer inom global
hälsa har en seminarieserie med tema "Global Health and Ethics"
genomförts med fokus på interaktiva workshops mellan studenter
och seniora experter. Seminarieserien avslutades med en kväll på
Kungliga Vetenskapsakademin, arrangerad av Swedish Institute for
Global Health Transformation (SIGHT), där Melinda Gates deltog.
Arbetet med rapporten om global hälsa som initierades 2016 har
fortsatt och kommer att lanseras under "Global Health Research
Conference" som äger rum den 18-19 april 2018. En konferens som
arrangeras av SLS kommitté för global hälsa och som föreningen var
djupt involverade i.

KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENINGEN

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) är SLS yngreläkarförening 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. Föreningen ska vara en aktiv röst för studenter och underläkare
på lokal och nationell nivå. KUF ska både bidra till att stärka SLS och
dra nytta av dess styrkor, samt representera medlemmarnas intressen
i SLS delegationer och kommittéer.
.........................................................................

.......................

AKTIVITETER

Möten och samarbeten

KUF har representerat kandidater och underläkare i fler delegationer
och kommittéer än någonsin, från nämnden till preventionskommittén, och deltagit i konsultationsmöten med Sveriges Kommuner
och Landsting och den statliga utredningen Framtidens Vårdkompetens, samt i Sommardialogen organiserad av Nationell Plattform
för Förbättringskunskap. Föreningen har även varit med och grundat
nätverket Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter, som driver gemensamma frågor tillsammans med representanter från en rad andra
vårdutbildningar.

.......................................................................
Fyra fokusområden under 2017:
1.
Organisation och sjukvårdsstyrning
2.
Den medicinska forskningens roll under utbildningen och
i samhället
3.
Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmäntjänstgöring
4.
Global hälsa
Genom detta arbete var målsättningen att öka antalet medlemmar
genom att synliggöra och kommunicera värdet av medlemskap, att
aktivt delta i SLS Nämnd samt de delegationer och kommittéer där
föreningen finns representerad, och att driva ett effektivt och professionaliserat styrelsearbete. KUF har haft en omfattande verksamhet
under 2017. Föreningen har organiserat ett antal föreläsningar, seminarier och workshops på nationell och lokal nivå runt om i landet.

Påverkansarbete

Under 2017 publicerade Kandidat- och underläkarföreningen två
uppskattade debattartiklar i Dagens Medicin. Den första, ”Ett startskott för tvärprofessionellt studentsamarbete”, publicerades den 31/8
av representanter för åtta vårdutbildningar inom hälso- och sjukvård,
och har legat till grund för ett intensifierat arbete för att sätta interprofessionellt arbete på agendan. Den andra ”Framtidens läkare
behöver större insikt i vårdens organisation”, publicerad tillsammans
med Läkarförbundet Students ordförande kom den 27/9 och har
bland annat lett till att regeringens utredning om God och Nära Vård
bjudit in till konsultationsmöte med studenter och yngre representanter från alla större vårdprofessionsföreningar.

Global hälsa

Under oktober månad arrangerades den mycket uppskattade "Global
Health Week". Fyra studieorter deltog och 20 event genomfördes
såsom föreläsningar, workshops och filmvisningar.
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KUF arbetar just nu bland annat med den kommande sexåriga läkarutbildningen och bastjänstgöring samt behovet av utbildning och
praktik inom sjukvårdsorganisation på läkarutbildningarna.

Mål
................................................................

Asklepiospriset

Föreningen delar årligen ut Asklepiospriset för bästa projektarbete
(10 000 kr) samt bästa vetenskapliga artikel (15 000 kr). Totalt inkom
30 ansökningar och efter en granskningsprocess utsågs två vinnare.

.......

• Aktivt deltagande i SLS Nämnd samt de
delegationer och kommittéer där föreningen
finns representerad.

Hanna Carr, doktorand vid Institutionen för
medicin, KI
Bästa vetenskapliga artikel: "Preterm birth and
risk of heart failure up to early adulthood".
Motivering: "Hanna har författat en välskriven
artikel med rikt underlag om sambandet mellan
för tidig födsel och hjärtsvikt. Arbetet kännetecknas av god vetenskaplig metod och ett kritiskt förhållningssätt. Författaren diskuterar
sina resultat på ett välavvägt och intresseväckande sätt. Hon visar
prov på förmåga att positionera sin forskning i ett större sammanhang och öppnar upp för vidare frågeställningar kring området
hjärtsvikt i unga år! "

• Ökat internationellt samarbete.
• Effektivt och professionaliserat styrelsearbete.
• Ökat antal medlemmar i föreningen genom
att synliggöra och kommunicera värdet av
medlemskap.

Puja Shahrouki, medicine doktor vid Sahlgrenska
akademin
Bästa projektarbete: "Kindlin-2 deficiency induces
hypertrophy and metabolic changes in cardiomyocytes2".
Motivering: "Puja har presenterat ett gediget
grundvetenskapligt arbete om ett hjärtmuskelproteins roll vid postinfarktförändringar i hjärtat.
Arbetet kännetecknas av en utförlig introduktion som presenterar
den vetenskapliga bakgrunden på ett tydligt och strukturerat sätt.
Puja för välavvägda resonemang samt positionerar sin forskning i ett
kliniskt forskningsperspektiv".
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SLS programverksamhet
2017

SLS nämnd inrättade 2016 en särskild programkommitté med uppdrag att ta det strategiska ansvaret för SLS samlade mötesverksamhet.
Med ett helhetsgrepp om aktiviteterna kan synergieffekter uppnås
och mötesverksamheten tydligare länkas till SLS övriga mål och
aktiviteter. Programkommittén ansvarar för SLS samlade programverksamhet såsom Berzeliussymposier, Tisdagsdebatter och SLS
program vid kongressen Framtidens specialistläkare.
.........................................................................

.......................

AKTIVITETER

.......................................................................

FRAMTIDENS MEDICIN & HÄLSA

Under 2017 har programkommittén ansvarat för utformning av program till konferensen "Framtidens Medicin & Hälsa" som planerades
äga rum den 14-15 november. Tyvärr ställdes mötet in på grund av
för få anmälda deltagare. Delar ur programmet kommer att genomföras under andra former under 2018.

SLS PROGRAM I ALMEDALEN

Läkares roll i hälsofrämjande patientarbete och professionens
policyskapande ansvar
Medverkande: Anna Kiessling, Projektledare SLS Levnadsvaneprojekt,
Hans Karlsson, Direktör, SKL, Anna Bessö, Avd. för kunskapsstöd,
Folkhälsomyndigheten, Margareta Kristenson, Kommissionen för jämlik hälsa, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen

DEBATTER, MÖTEN, SYMPOSIER OCH SEMINARIER

12/9

31/1

Tisdagsdebatt: Självvalt livsslut

Tisdagsdebatt: Fysisk aktivitet hela livet – med stöd av
FYSS

14/2

Konst & Läkekonst: Povel Ramel – ett omvänt sorgearbete i glädjens tecken

19/ 9

Tisdagsdebatt: Digitaliseringen i vården

26/9

Konst & Läkekonst: "Körkarlen” - en kväll med Matti Bye

23/2

Workshop Program för kunskapsutvecklingen inom
framtidens hälso- och sjukvård

29 /9

Årets etikdag

Samverkan i vården - förutsättningar och förbättringsarbete
Medverkande: Helle Wijk, Docent, Göteborgs universitet, SSF,
Elisabeth Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Dalarna,
Torie Palm Ernsäter, Sakkunnig, SSF, Stefan Lindgren, Ordf. SLS, Anna
Ehrenberg, Professor, Högskolan Dalarna, SSF.

7/3

Tisdagsdebatt: Vad kan vi göra åt fetmaepidemin?

3/10

Presentation av Nobelpristagaren i medicin eller fysiologi

14/3

Konst & Läkekonst: Kärlekens språk – sexualupplysning i
svensk film före 1980

9-13/10 Global Health Week

16/3

Vård & Hälsa seminarium om hjärnans belöningssystem

21/3

Tisdagsdebatt: Läkare i väpnade konflikter

Hur kan första linjens sjukvård stärkas?
Medverkande: Lars Borgquist, Ordf. SLS arbetsgrupp förstärkt
primärvård, Anna Nergårdh, Regeringens nationella utredare, Hanna
Åsberg, Ordf. SFAM, Elin Karlsson, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna, Stefan Lindgren, Ordf. SLS, Emma Spak, Samordnare för nära
vård, SKL.

28/3
4/4
2/5

Tisdagsdebatt: Vägar in i svensk sjukvård för nyanlända
kollegor

Det digitala mötet - möjligheter och utmaningar
Medverkande: Susanne Bergenbrant Glas, SLS kommitté för eHälsa,
Margareta Danelius, Chefläkare, Capio Online, Marie Morell, Oppositionsråd (M), Region Östergötland, Henrik Kangro, chefläkare, Min
doktor, Peter Graf, VD, TioHundra AB, Mikael Hoffmann, Ordf. SLS
kommitté för läkemedelsfrågor.

4-6/5

Berzelius symposium 95: First Congress on Ethics and
Neurosurgery

9/5

SLS Fullmäktigemöte

16/5

Konst & Läkekonst: Hur mådde egentligen Gunnar
Wennerberg?

25/5

Tisdagsdebatt: Läkare mot tobak 25 år

Behövs en ny läkemedelsvision?
Medverkande: Mikael Hoffmann, Ordf. SLS kommitté för läkemedelsfrågor, chef för stiftelsen NEPI, Anders Blanck, VD, LIF, Marie Stéen,
Styrelseledamot, ILCO/Funktionsrätt, Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, Dag Larsson, Ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

1-3/6

Berzelius symposium 94: International Conference on
Multidisciplinary approach to diffuse parenchymal lung
disease

19/6

Workshop 2: Program för kunskapsutvecklingen inom
framtidens hälso- och sjukvård

4-5/7

SLS program i Almedalen

10/10

Tisdagsdebatt: "Läkarrollen och de fattiga”

17/10

Konst & Läkekonst: Mitt sovjetiska nöjesliv!

24/10

Tisdagsdebatt: Vad händer med ny läkarutbildning och
ingen AT?

Tisdagsdebatt: Expertutlåtanden som leder till felaktiga
domar

7/11

Tisdagsdebatt: Off-label användning av läkemedel

Lennanderföreläsning: Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Växjö

13/11

Seminarium om riktade hälsosamtal

14/11

SLS årshögtid

20/11

Konferens: ”Hard Choices in Nordic Health Care 2.0”
– A Nordic conference of ethics in priority settings in
health care

21/11

Konst & Läkekonst: Vem var egentligen Charles Emil
Hagdahl

27/11

Berzelius symposium 97: Den uppkopplade barnhjärnan

28/11

Tisdagsdebatt: Alkohol, våld och hälsa - en utmaning för
vården och samhället

5/12

Julfika för nyanlända läkare

9/12

Årsmöte för Kandidat- och underläkarföreningen

12/12

Julföredrag med Peter Aspelin: "Vad krävs för att få ett
Nobelpris och varför jag inte får det."

19/2

Asklepiosprisutdelning

Under årets Almedalsvecka fanns Svenska Läkaresällskapet på plats
för diskutera och delta i den hälso- och sjukvårdspolitiska debatten.
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För en hög etisk
medvetenhet i hälsooch sjukvården
SLS arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Många medicinskt etiska grundfrågor är av närmast tidlös art,
som respekten för patientens autonomi och integritet samt kravet att
upprätthålla rättvisa. Men eftersom läkarens verksamhet är en del av
ett föränderligt samhälle uppstår hela tiden nya utmaningar och
behov av avvägningar. Utvecklingen kräver en hög grad av etisk medvetenhet hos alla läkare för att inte viktiga värden ska gå förlorade.

Panelen betonade avslutningsvis att:
 det viktigaste i vården är rätt vård till rätt person i rätt tid
 utvecklingen av den digitala vården måste göras av patienten
och professionen tillsammans
 patienten inte är kund och att det är skattemedel läkare handskas
med – det måste skötas på ett mer etiskt, ekonomiskt och
genomtänkt sätt
 de digitala vårdgivarna måste informera bättre om sin verksamhet för att få bort fördomar och missförstånd
 det är positivt att patientmötet får en mer framträdande roll även
i digital vård

DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK

Det etiska arbetet inom SLS bedrivs främst i delegationen för
medicinsk etik. Delegationen har haft fem sammanträden och ett
internat under året.
.........................................................................

Berzeliussymposium

Berzeliussymposium 95: “1st Congress for Ethics and Neurosurgery”,
arrangerades på SLS den 4-6 maj 2017. Mötet arrangerades av SLS i
samarbete med The Ethicolegal Committee of the European Association of Neurosurgical Societies (EANS), The Ethics Committee of the
World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) och Avdelningen för neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset.
Omkring 75 personer tog del av de senaste forskningsrönen och
utvecklingen inom området i form av korta föredrag och diskussionspass. Föreläsarna kom förutom från europeiska länder även från
Japan, Canada, USA och Saudiarabien.

.......................

AKTIVITETER

.......................................................................
Ordförande Mikael Sandlund har deltagit i Smer (Statens medicinsketiska råd) och Socialstyrelsens etiska råd samt i andra seminarier
och etikdagar på olika platser i landet. Delegationen genomförde
under hösten en enkät för att ta reda på läkares åsikter om vilka
egenskaper som kännetecknar en god läkare. Resultatet kommer att
redovisas i SLS Aktuellt och i en etiktisdagsdebatt under kommande
verksamhetsår.

Etikpristagare

Rolf Ahlzén, läkare som arbetar halvtid inom psykiatrin i Karlstad
och som docent i medicinsk humaniora vid Karlstads universitet, var
årets mottagare av Svenska Läkaresällskapets pris i medicinsk etik,
Hippokratespriset, 10 000 kronor, och Clarence Blomquist-medaljen
i silver. SLS vill genom Hippokratespriset uppmärksamma och inspirera till etisk utbildning och etiska samtal i hälso- och sjukvården.
Rolf Ahlzén fick priset för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik. Rolf Ahlzén
har genom sitt långvariga engagemang och idoga arbete för de etiska
frågorna i hälso- och sjukvården blivit en förebild för många. Han
har genom åren stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan
kollegor och studenter och på så sätt väckt intresset för etikfrågorna.

Etikdag om mottagning på nätet

Årets etikdag arrangerades i samarbete med Läkarförbundet på SLS
den 29 september. ”Mottagningar på nätet” var temat för den nionde
gemensamma etikdagen. Drygt 120 läkare samlades på Läkaresällskapet för att bland annat diskutera vad som gör en vårdcentral till en
vårdcentral, när och om det personliga mötet i vården behövs för att
ställa en diagnos samt om de digitala tjänsterna ökar sjukvårdskostnaderna. Dagen avslutades med en paneldebatt och livlig diskussion.
Frågorna rörde situationen för äldre, mulitsjuka eller svårt sjuka i den
digitala vårdvärlden.
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Påverksansarbete

Etik i vårdens vardag

Delegationen har besvarat remisser samt deltagit i debatten om
prioriteringar och digitalisering i vården, dödshjälp, läkares medverkan vid avvisningar av utländska medborgare samt rätt till vård för
papperslösa. Besvarade remisser under året: "Funktionshinderpolitik"
rapport från Myndigheten för delaktighet, Slfs etiska läkarregler,
Fråga patienten! (SOU 2015:102), Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41) samt Kunskapsbaserad och jämlik
vård (SOU 2017:48). Publicerade debattartiklar: "Assisterat döende
en fråga för medborgarna" (2017-02-01 Svenska Dagbladet), "E-hälsa
kan vara bra ibland, men löser inte alla problem i vården" (2017-1017 Läkartidningen) samt ”Digitaliseringen utmanar läkarens professionalitet”, (2017-11-30 Dagens Samhälle).

Delegation för medicinsk etik tog 2016, då under ledning av Ingemar
Engström, initiativ till en artikelserie med tema etik för att belysa den
etiska dimension som finns i varje patient-läkarmöte och uppmuntra
till vardagsetisk diskussion. Artikelserien publicerades i Läkartidningen 2017-10-18 och lyfter bland annat kontinuitet och professionellt ansvarstagande, vård efter behov, samt patientmötet.

Mål
................................................................

Etiska riktlinjer

.......

Mål: SLS är en central arena för medicinetisk
diskussion och ställningstaganden.

Läkaresällskapet har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening
uppdaterat dokumentet ”Etiska riktlinjerna om ställningstagande
till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling”, från
2007. Dokumentet är tänkt att användas som diskussionsunderlag
och förberedelse inför situationer som uppstår. Den uppdaterade
texten består av riktlinjerna, elva punkter, med en förklarande bakgrundstext. Nytt är stycket "Etiska kommentarer och riktlinjer", som
lagts till i slutet. Texten skickades på remiss till SLS vetenskapliga
sektioner. SLS etiska riktlinjer kommer att översättas till engelska för
att underlätta samarbetsprojekt inom EU samt för nyanlända och
utlandsutbildade läkare.

Tvångsmedicinering i samband med avvisning eller
utvisning

Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering i
samband med avvisning eller utvisning. SLS delegation för medicinsk
etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett
gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan
till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av
utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.
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Kvalitet/hälsa & sjukvård

För en patientorienterad
och behovsstyrd
hälso- och sjukvård
utformad på vetenskapliga och professionella grunder, varit prioriterade; professionell kvalitetsutveckling, första linjens sjukvård och
kompetensutveckling. Nämnden tillsatte två arbetsgrupper under
2017 som följd av motioner som besvarats eller bifallits i fullmäktige
2016. Arbetsgruppen: "Professionell granskning och klinisk revision"
samt arbetsgruppen: "Stärk Primärvården".

SLS arbetar för att främja kvalitet och utveckling inom hälso- och
sjukvården med frågor som rör hälso- och sjukvårdens styrning,
organisation och övergripande med kvalitets- och säkerhetsfrågor.
Verksamhetsområdet omfattar även prevention, folkhälsa och global
hälsa.

A: STYRNING, ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE
KVALITETS- OCH SÄKERHETSFRÅGOR

STÄRK PRIMÄRVÅRDEN

Arbetsgruppen Stärk primärvården har arbetat sedan mars 2017
med sikte på att presentera förslag för nämnden mars 2018.
Uppdraget har enligt nämndens direktiv varit att belysa hur första
linjens sjukvård kan stärkas. Arbetsgruppen har främst haft
telefonmöten och något fysiskt möte, varav ett studiebesök
på Bergsjöns vårdcentral i Göteborg. Utgångspunkten för de
förslag arbetsgruppen kommer att lägga har varit att en utbyggd
primärvård, med allmänmedicin som bas, är nödvändig för att
vården ska kunna möta de behov som följer av den demografiska
utvecklingen och det ökade utbudet av medicinska åtgärder. En
frågeställning att besvara har varit: Vad krävs av en hälso- och
sjukvårdsorganisation med primärvården och den nära vården
som bas för att skapa en professionell, kunskapsbaserad vård med
personligt ansvarstagande och delaktighet? Primärvårdsarbetsgruppens ordförande och sekreterare har också varit SLS representanter i
referensgruppen till den statliga utredningen Samordnad utveckling
för god och nära vård (Dir 2017:24). SLS remissvar på den statliga
utredningens delbetänkande God och nära vård (SOU 2017:53)
har beretts i primärvårdsarbetsgruppen.

Arbetet har hittills bedrivits i nämnden och i kommittéerna för
medicinsk kvalitet, säker vård, läkemedelsfrågor, eHälsa och medicinsk språkvård. Framöver kommer arbetet till stor del samordnas av
den nya delegationen för medicinsk kvalitet.

DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK KVALITET

Arbetet med att forma den nya delegationen för medicinsk kvalitet
påbörjades under hösten 2017. Fullmäktige 2017 beslutade att bilda
delegationen, som ska bereda frågor rörande kvaliteten inom hälsooch sjukvården i vid mening. Därmed finns fasta delegationer för
SLS alla kärnvärden. Tf. ordförande har utsetts av valberedningen på
uppdrag av fullmäktige, och ingår i nämnden sedan oktober 2017.
Arbetet med att forma delegationen har påbörjats, i dialog med
befintliga kommittéer. Tf. ordförande har deltagit i kommittéernas
möten under hösten. Planen är att starta delegationens arbete under
våren 2018. Kommittéerna och sektionerna kommer inbjudas
nominera kandidater till delegationen.
.........................................................................

.......................

AKTIVITETER

.......................................................................

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STYRNING

Nämnden har fortsatt engagerat sig i styrningen av hälso- och sjukvården i syfte att förändra så att styrningen bättre utgår från patientmötet, bygger på tillit till det professionella ansvaret och stödjer
medicinska prioriteringar. Flera debattartiklar har publicerats under
året (se sid. 63). I mars 2017 skickade nämnden en skrivelse till
Rådet för styrning med kunskap med uppmaning att snarast utse en
myndighet med uppdrag att evidensgranska Värdebaserad vård.
Regeringen gav därefter i augusti 2017 Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att kartlägga
kunskapsläget kring styrmodellen Värdebaserad vård. SBU ska enligt
uppdraget presentera sin rapport i maj 2018. SLS ordförande har
under hösten deltagit i SBU:s arbete i en referensgrupp knuten till
kartläggningsprojektet.

Mål
................................................................

.......

A: Styrning, organisation och övergripande
kvalitets- och säkerhetsfrågor
En patientorienterad och behovsstyrd
hälso- och sjukvård av hög kvalitet,
baserad på etiska principer och utformad
på vetenskapliga och professionella
grunder.

KUNSKAPSBASERAD VÅRD

Nämnden har också deltagit i ett samrådsmöte med den statliga
Kunskapstödsutredningen. Nämnden beredde remissvaret på
utredningens betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU
2017:48) efter att ha inhämtat synpunkter från sektionerna, delegationerna och kommittéerna.

Delmål: En professionsstyrd kvalitetsutveckling.

EQUALIS

Delmål: Universitetssjukvården är nav för
kunskapsutvecklingen. (se sid 19 )

Delmål: Stärkt första linjens sjukvård.

Equalis AB är ett aktiebolag som ägs av Svenska Läkaresällskapet
(24%), Sveriges Kommuner och Landsting (52%) och Institutet för
Biomedicinsk Laboratorievetenskap (24%). Equalis verksamhet
bygger på extern kvalitetssäkring, utbildning, standardisering och
kvalitetsutveckling – och är till stor del initierad och utvecklad av
professionen. Som ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring
erbjuder Equalis ett hundratal olika kvalitetssäkringsprogram inom
laboratoriemedicin samt inom bild-och funktionsmedicin. Hösten
2017 gick VD Gunnar Nordin i pension och ersattes av Håkan Lund.

Delmål: Minskat antal vårdskador genom
hög medvetenhet och kunskap om
patientsäkerhet.
Delmål: Säker läkemedelsanvändning

Under 2017 har verksamheten fortsatt varit brett inriktad på övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor. Under året har tre områden av
betydelse för att nå målet om en patientorienterad och behovsstyrd
hälso- och sjukvård av hög kvalitet, baserad på etiska principer och

Delmål: Digitala stöd för god vård,
utformade tillsammans med användarna.
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Det ska ställas höga krav på nya
styr- och ersättningsmodeller –
det ska finnas vetenskapligt stöd och
en plan för utvärdering.
PROFESSIONSBASERAD KVALITETSREVISION

I första hand bör dessa domäner (mål) stå i fokus vid professionell
granskning och klinisk revision. Men det är även viktigt att belysa
om det finns rimlig balans mellan befogenheter och ansvar. Ett
negativt utfall när det gäller kvaliteten kan ju bero på ogynnsamma
förutsättningar. Därför bör även stödfunktioner och administrativ styrning (medel) kunna tas med i en revision. Vad som enligt
gruppen inte alls bör ingå i den kliniska revisionen är till exempel
administrativa surrogatmått utan koppling till patientnära utfallsmått, politiskt färgade satsningar, budgetutfall, arbetsmiljö och ett
renodlat medborgarperspektiv.

Bakgrund

En utgångspunkt för arbetsgruppen är att SLS inte ska detaljstyra
i modellen. Det bör i princip vara upp till respektive sektion att
utveckla revisionen inom sitt område. Däremot är det rimligt att
bygga upp en bank av generella infallsvinklar under varje domän
som inspiration.

Arbetsgruppen "Professionell granskning och klinisk revision" har
enligt nämndens direktiv i uppdrag att utforma en modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som ska kunna implementeras
i full skala. Modellen ska tillgodose professionernas krav på intern
kvalitetsutveckling liksom huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete. Dessutom ska SLS revisionsmodell ge
patienter, anhöriga och skattebetalare underlag för att ställa krav på
och välja vårdgivare.

SLS arbetsgrupp En Värdefull Vård (EVV) föreslog i rapporten ”En
Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård med människan i centrum"
ett ökat professionellt ansvar för kvalitetsarbetet i hälso- och
sjukvården. Många läkare uppfattar dessvärre i dag att en allt för
långtgående detaljstyrning och ekonomiska incitament i vården styr
bort från patientens behov. Dessutom har personalen fullt upp med
att registrera uppgifter och hinner inte utveckla vårdens kvalitet. Nya
styr- och organisationsmodeller införs med svåra eller missvisande
mått på kvalitet. I EVV funderade man på nya sätt att tänka kring
kvalitetsutveckling och kvalitetsmått utifrån professionella grunder
– och man tittade på SLS och SLF:s tidigare gemensamma projekt
Medicinsk kvalitetsrevision (MKR) samt Medical audits. EVV
fastnade för en modell med två dimensioner. Dels att jämföra och
förbättra resultat i kollegial tävlan, dels en medicinsk revision där
sektioner/specialitetsföreningar ambulerar och inspekterar utifrån
vissa kriterier man enats om. På SLS fullmäktige 2016 bifölls en
motion om att SLS ska förverkliga ambitionen som uttryckts i EVV:s
rapport. Hösten 2016 beslöt SLS nämnd att tillsätta en arbetsgrupp
i enlighet med fullmäktiges beslut och om direktiv för projektet.
Under 2017 har arbetsgruppen med kardiologen Niklas Ekerstad
som ordförande träffats vid flera tillfällen för att utifrån direktivet
utveckla en modell för kvalitetsrevision i SLS regi som kan bli pilot
2018.

Hur implementerar man den
etiska plattformen i praktiken?

Hur identifierar man & hanterar
bortträngningseffekter?

Hur verkar man för samverkan
och kontinuitet?

Hur synliggör man vårdbehov
hos de med nedsatt autonomi?

Det grundläggande ramverket i SLS revisionsmodell bör enligt arbetsgruppen bestå av fyra
domäner (mål):

1.
2.
3.
4.
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Hur identifieras relevanta
kvalitetsmått? Hur uppnår enheten
medicinska mål? Hur stor andel av
medarbetarna är disputerade?
Hur återkopplas resultat till
medarbetarna? Hur stimuleras relevant
fortbildning?

Etik och prioriteringar
Vetenskap och medicinsk måluppfyllelse
Patientsäkerhet
Fortbildning
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PERSONCENTRERAD VÅRD

SÄKER VÅRD

Nämnden har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening,
Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Dietisternas
riksförbund erhållit statsbidrag för ett projekt kring personcentrerad
vård. Syftet är att utarbeta en skrift som beskriver vad som karakteriserar personcentrerad vård och vilken kompetens som förväntas av
vårdens professioner för att arbeta personcentrerat. Skriften ska även
kunna användas för planering av ut- och fortbildning och därmed ge
ett bidrag till samverkan mellan lärosäten och hälso-och sjukvård.

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.
Under året har kommittén haft fyra möten på SLS samt ett internat.
Kommittén är en av initiativtagarna till den nationella chefläkarutbildningen som syftar till att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen
för att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård. Sammanlagt
har närmare 200 chefläkare gått utbildningen sedan starten 2013. Ett
nätverk har bildats och två chefläkardagar anordnades under 2017. I
Göteborg i mars var temat Juridik för chefläkare och i september på
Svenska Läkaresällskapet var temat Posttraumatiska stressreaktioner
hos personal som orsakat en allvarlig vårdskada (second victim).
Kommittémedlemmar har fortsatt dialog med Socialstyrelsen och
IVO om patientsäkerhetsfrågor, bl.a. med fokus på lex Maria-frågor.
Kommitténs ordförande har utsetts till SLS representant i Socialdepartementets arbete med att se över vissa delar av Patientsäkerhetslagen avseende Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds
handläggning av behörighetsärenden. I oktober deltog delar av
kommittén i en resa till Skottland för att ta del av det framgångsrika
patientsäkerhetsarbete, som bedrivs av Healthcare Improvement
Scotland, en del av National Health Service (Scotland).

MEDICINSK KVALITET

Kommittén för medicinsk kvalitet har under 2017 fortsatt sitt arbete
med inriktning på att vara en länk mellan de medicinska kvalitetsregistren och SLS. Registrens centrala organisation och styrningen
av registrens arbete från staten och SKL utreddes under vintern
2016-17 av en grupp tillsatt av Socialdepartementet och SKL.
Gruppens förslag lades fram våren 2017 och beslut fattades av staten
och SKL i enlighet med gruppens förslag under sensommaren.
Registren blev organisatoriskt underordnade landstingens organisation för kunskapsstyrning. Varje register styrs fortfarande av
en registerhållare och en styrelse men läkarprofessionens förmåga
att styra registren och tolkningsföreträdet av data har beskurits.
Argument emot förslaget framförda av kommittén bland andra har
inte kunnat påverka denna utveckling. I övrigt har 2017 varit ett
utpräglat mellanår för kommittén. I avvaktan på beslutet att skapa
en delegation för medicinsk kvalitet, och sedan beslutet att tillsätta
en ordförande i densamma, har olika initiativ hamnat i ett vänteläge.
Under hösten 2017 klarnade dessa förhållanden och kommittén har
kunnat återuppta sitt arbete. I första hand siktar kommittén mot
att försöka slutföra arbetet att skapa en organisatorisk tillhörighet
inom SLS för den nybildade föreningen för registerhållare och skapa
former för samarbete med den gruppen och kvalitetskommittén.

•

•

•

Kommitténs ordförande har i samarbete med andra skrivit
två debattartiklar i SVD: ”Lyssna på OECD:s kritik mot
svensk sjukvård” och ”Förlossningsvård i kris – men resultat i världsklass”.
Kommittén har sammanställt SLS synpunkter på remissen:
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, SOU
2017:66 – Dnr S2017/04726/SAM.
Kommittén deltar i nätverket Samverkan för Säker Vård
(SSV), vars deltagare representerar SKL, Vårdföretagarna,
LÖF, Kommunal, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. 

Under året har bl a följande remisser besvarats:
•
SOU 2017:15 Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen. Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.
•
SOU 2017:48 Betänkande av Utredningen om ökad
följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården. Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar
för en lärande hälso- och sjukvård.
•
SOU 2017:76 Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen. Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
•
SOU 2017:87 Delbetänkande av Läkemedelsutredningen.
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel –
en balansakt
•
Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista
•
Socialdepartementet Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen
•
Socialdepartementet Ds 2017:29 Utökade möjligheter till
utbyte av läkemedel

LÄKEMEDELSFRÅGOR

Kommittén för läkemedelsfrågor har i uppdrag att bevaka läkemedelsfrågor som är gemensamma för sektionerna och bistå nämnden
med bland annat remissyttranden.

Utöver detta har remissvar lämnats på ett antal förslag till reviderade föreskrifter från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen samt TLV.
Kommittén tog initiativ till en paneldiskussion i SLS regi under
Almedalsveckan med titeln ”Behövs en ny läkemedelsvision?” En
debattartikel i Dagens Nyheter kring telemedicin med titeln ”Vårdcentralerna bromsas medan nätläkare prioriteras” skrevs gemensamt
med kommittén för eHälsa.

 Påverkansarbete
Arbetet i kommittén har huvudsakligen bestått i att samordna svar
till remisser inom läkemedelsområdet, eller att ge synpunkter utifrån
läkemedelsperspektiv på andra remisser. 

 Läkemedel & vikten av patientperspektiv
Läkemedel är en vanlig behandling. Ansvar för ordinationer av
läkemedel hanteras ofta i samverkan eller genom att ansvaret övertas
mellan läkare eller verksamheter. Över tid har användningen av
läkemedel ökat och mer effektiva behandlingar ges till allt fler äldre
vilket har inneburit positiva effekter på hälsa och överlevnad. Samtidigt har detta lett till större behov av samordnad information till
och dialog med behandlade patienter. Möjligheten för den enskilde
patienten att genomföra egenadministrering av läkemedel försvåras
vid många samtidiga behandlingar från flera kliniker samt genom
generiskt utbyte på apotek. 

 Påverkansarbete
•
Med anledning av Macchiariniskandalen deltog kommitténs ordförande i en debatt vid Svensk Förening för
Anestesi och Intensivvårds (SFAI) möte i Malmö i augusti.
Titeln på symposiet var: Scandals and tragedies in health
care. What have we learned and how can we prevent
them? 
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Detta leder till ett ökat ansvar för läkaren att tillsammans med andra
yrkesgrupper i vården stödja patienten i att genomföra behandlingen. SLS har sedan flera år arbetat för att generisk ordination
skall införas och fortsätter att aktivt arbeta för införandet som en
möjlighet inom slutenvård samt vid receptförskrivning av läkemedel
inom utbytesgrupper. Ett särskilt initiativ kring detta har initierats
av kommittén inför 2018 tillsammans med Sveriges läkarförbund,
Apotekarsocieteten samt Sveriges farmaceuter. Under 2018 kommer
en stor del av fokus kring läkemedelsfrågor handla om förberedande
av en nationell läkemedelslista. Kommittén kommer att vara särskilt
aktiv inom detta område och i denna samt andra ehälsofrågor,
framför allt frågan om telemedicin, samverka med kommittén för
ehälsofrågor. Mycket av arbetet inom nationell läkemedelsstrategi
och regionalt inom vården fokuserar på enskilda identifierade problem och eventuella lösningar för dessa. Möjligheter till synergieffekter och samverkan kring gemensamma frågor mellan organisationer riskerar därför att inte identifieras. En viktig aspekt i framtidens vision kring läkemedel är patientens ökade deltagande i vården
och behovet av att ha patientfokus som utgångspunkt för utveckling
av läkemedelsområdet. En praktisk konsekvens av detta är ett behov
att inom SLS formulera tydligare mål med läkemedel utgående från
ett patientperspektiv. Kommittén har för avsikt att prioritera detta
arbete under våren. 


•
•
•
•


•
•
•
•
•
•

eHÄLSA

Kommittén är rådgivande till nämnd, delegationer, fullmäktige och
sektioner avseende eHälsa. Kommittén representerar SLS i olika
nationella grupperingar vad avser eHälsofrågor och arbetar för att
följa och påverka utvecklingen av digitalt stöd i vården i önskvärd
inriktning. Kommitténs aktiviteter i olika nationella grupper bidrar
till att påverka utformningen av vårdens digitala stöd i linje med SLS
kärnvärden. Kommitténs medverkan i media sätter fokus på att hålla
ämnet aktuellt och fokusera på möjligheter och inte problem. 

•
•
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Medverkan i expertgrupper

Socialdepartementets och SKLs Nationella råd för eHälsa
(Göran Petersson)
Nätverket för nationell eHälsa, referensgrupp till eHälsomyndighetens samordningskansli för eHälsa
(Göran Petersson)
Socialstyrelsens eHälsoråd (SLS representerar även Läkarförbundet som informeras) (Mattias Agestam)
Nationella läkemedelsstrategins eHälsogrupp
(Göran Petersson)

Medverkan i konferenser

26/1 eHälsa. Föreläsning vid Jönköpings läkarförenings
årsmöte i Värnamo (Jonas Zineldin)
1/2 Alec2017 Arctic light eHealth conference, Luleå
(Göran Petersson)
FMHs programkommitté våren (Anne Björk)
5/7 ”Det digitala mötet – möjligheter och utmaningar”
SLS symposium Almedalen. (Susanne Bergenbrant Glas)
Juni eHälsodagarna Summit & Friends, Stockholm,
”Hur lyckas vi inkludera både patient och vårdgivare i
utvecklingen?” (Mattias Agestam)
19/9 SLS Tisdagsdebatt: Att förbereda framtidens läkare för
arbete i en digitaliserad värld (Mattias Agestam, Daniel
Karlsson, Sami el Amrani)
29/9 SLS etikdag: ”Mottagning på nätet” 		
(Moderator: Susanne Bergenbrant Glas)
December IDMP (Identification of Medicinal Products)
möte Läkemedelsverket (Daniel Karlsson) 


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påverkansarbete

MEDICINSK SPRÅKVÅRD

Kommittén för medicinsk språkvård vill genom språkrådgivning
och annat språkvårdande arbete bidra till ett exakt och enhetligt
medicinskt fackspråk. Dessutom verkar kommittén för att det språk
som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt
för dem. Kommittén fullgör sin uppgift genom att besvara språkfrågor som ställs till SLS språkfrågesida på sls.se samt handlägga frågor
och språkvårdsärenden vid kommitténs sammanträden. Kommittén
har under året haft fyra möten. Språkfrågorna har primärt sänts till
Terminologicentrum, TNC, med vilket SLS har ett ekonomiskt avtal,
för en första granskning av språkvårdare. Frågorna har vid behov
behandlats vid kommitténs sammanträden och diskuterats på
språkkommitténs digitala diskussionslista. Kommittén har medverkat i nomineringen till språkpristagare. Priset delas ut vartannat år.
2017 års språkpris tilldelas Nils Uddenberg, Lund.

Besvarat socialdepartementets/SKLs eHälsokanslis frågor
om Vision eHälsa 2025
Digitaliseringsutredningens hearing 25 oktober
(Susanne Bergenbrant Glas)
SLS syn på eHälsa. Funktionsrätt (Göran Petersson)
Besvarat remisser resp. initierat möte (14/12) om
hälsoinformatik med SIS (Swedish Standards Institute
”Professorn: Behövs mer forskning om nätvården”
Intervju: Radio P4 Sörmland 2017-03-02
”E-hälsoprofessorn: Att träffa läkaren är fortfarande
idealet” SVT Småland 2017-10-12
Vision eHälsa 2025, Socialdepartementets och SKLs
samordningskanslis PODD-inspelning december
”Vårdcentralerna bromsas medan nätläkare
prioriteras” DN debatt 2017-03-16
”Professor efterlyser mer utvärderingar”
Smålandsposten 2017-10-15
”E-hälsa kan vara bra ibland, men löser inte alla problem i
vården” Replik Läkartidningen 2017-10-17
Digitalisering av vården i fokus. Framtidens Karriär
Läkare
”Ny Masterutbildning och ordnat införande bäddar för
bättre e-hälsa”. E-Halsa.se
”eHälsoinstitutet om de viktigaste e-hälsosatsningarna”
E-halsa.se 
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Prevention och
levnadsvanearbete för
förbättrad folkhälsa
B: PREVENTION, FOLKHÄLSA OCH
GLOBAL HÄLSA

Arbetet med prevention, folkhälsa och global hälsa bedrivs i
Kommittén för prevention, SLS Levnadsvaneprojekt och Kommittén för Global hälsa.

PREVENTION

Arbetet i kommittén för prevention syftar till att levnadsvanor,
primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och
folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.
Kommittén ser grundutbildningen som ett nyckelområde för
att preventionsarbetet ska utvecklas och har inlett ett samarbete
med SLS Kandidat- och underläkarförening, som från 2017 är
representerad i kommittén. Kommittén har även ett nära samarbete med SLS Levnadsvaneprojekt, som under året fått fortsatta medel från Socialstyrelsen. AT-skrivningar har under 2017
granskats på samma sätt som skrivningarna under grundutbildningen. Här pågår ett arbete för att försöka jämföra skrivningarnas innehåll med liknande examinationer utomlands, inför en
publicering av resultaten.
......................................................................

.......................

AKTIVITETER

.......................................................................
Kommittén anordnar ett årligt heldagsseminarium under
namnet ”Preventionsdagen – State of the art”. Under 2017 med
tema ”Hälsofrämjande för äldre”. Seminariet blev välbesökt, och
webbsändningarna har ännu fler tittare.
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 Påverkansarbete
Det finns vetenskaplig evidens för levnadsvanors betydelse för
hälsa, både ur individ- och samhällsperspektiv. Den betydelsen
återspeglas i de nationella examensmålen för läkarutbildningen
där »förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och
förebyggande arbete« ingår. Vid sjukdomar som till exempel hypertoni, stroke, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom och KOL utgör
levnadsvanor en viktig faktor för prevention och behandling.
Vid en genomgång av 124 skriftliga examinationer från Sveriges
alla lärosäten framkom upp till femfaldig skillnad mellan lärosätena i hur kunskap om levnadsvanor värderas i förhållande till
kunskap om läkemedelsbehandling. Granskningen som utförts
av SLS kommitté för prevention har publicerats i Läkartidningen
och American Journal of Lifestyle Medicine.
Kommittén har bidragit till remissvaren på Socialstyrelsens
preliminära nationella riktlinjer för depression och ångest,
Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande, och Läkarförbundets etiska regler. Kommittén har utgjort en länk till
andra ideella organisationer som SLS samarbetar med kring
prevention. Detta har framförallt gällt IOGT-NTO, där ett
flerårigt samarbete resulterat i flera uppmärksammade rapporter
”Alkoholen och Samhället”, Läkare mot Tobak samt Tobacco
Endgame.
Kommittén har lämnat remissvar på de preliminära nationella
riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor, och på förslaget om bastjänstgöring.

ALKOHOLRAPPORT 2017

Forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället” i samarbete mellan
Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs
universitet samt IOGT-NTO visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling. Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld. Utvecklingen visar att våldsbrott
och alkoholkonsumtion har historiskt täta samband att en ökning
av den totala alkoholkonsumtionen med en liter mellan 1987-2015
förknippades med en ökning av antalet misshandelsfall med 10,2
procent.

Mål
................................................................

.......

B: Prevention, folkhälsa och global hälsa
Mål: Stöd för hälsosamma levnadsvanor,
prevention av kroniska sjukdomar och för
förbättrad folkhälsa är integrerat i hälsooch sjukvårdens arbete.
Mål: Preventionsarbete och stöd för
hälsosamma levnadsvanor är en naturlig
och viktig del av läkares arbete inom
hälso- och sjukvården där det är relevant.
Mål: Ökad kunskap och medvetenhet om
ämnet global hälsa både i skola, högre
utbildning och forskning, i arbetet för en
rättvis och jämlik hälsa.

HÄLSA
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 Hälsosamma levnadsvanor hos barn
& ungdomar

AKTIVITETER

.......................................................................
 Delprojekt
Under 2017 har Levnadsvaneprojektet drivits i följande delprojekt:

"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 hälsosamma levnadsvanor

 Bättre vård vid kroniska sjukdomar – en modell för
interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård
För att underlätta arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor inom
reumatologi har en arbetsmodell utarbetats: LiR-modellen (Levnadsvanearbete inom Reumatologi). Modellen ger en gemensam
kunskapsbas, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetarna och
tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet. Under 2017
har arbetet med själva modellen slutförts, förankringsarbete på
såväl utförar- som chefsnivå har genomförts och ett omfattande
implementeringsarbete har bedrivits. Kärnkomponenterna i LiRmodellen har även tagits fram i en generisk form, tanken är att den
specialitet som så önskar ska kunna nyttja dessa generiska mallar
som stomme, modifiera dem utifrån den egna verksamhetens behov
och sedan använda dem i en egen modell.

KISK HÄLSA
PSY
YK
PS

R

O

En modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård.
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"Bättre vård vid kroniska sjukdomar"

Viktiga fakta och råd om levnadsvanor
till patienter med psykisk ohälsa!

OH
ÄL
S



i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa



Det övergripande syftet med hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar är att konkretisera
en implementeringsstrategi 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 boken FYSS 2017. Under året
har delprojektet bl. a initierat och planerat en
konferens om fysisk aktivitet för barn och unga
under namnet; Alla barns rätt till rörelserikedom
– från rekommendation till verkstad. Konferensen
äger rum i början av 2018 och syftet med dagen
är att ge deltagarna inspiration och kunskap
om hur fysisk aktivitet kan ge barn en bra start till
ett aktivt liv. Målgruppen är de som möter barn i
sin yrkesroll eller arbetar strategiskt med
barns hälsa.

GULDKORN

OR
AN

.......................

Manualen "Guldkorn" lanserades under hösten 2017. Manualen har
utarbetats för att uppmärksamma viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa, oavsett var kontakten sker.
Målgruppen för manualen är framförallt läkare i första hand inom
psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men kan användas
av andra yrkeskategorier och inom andra vårdområden.

Under Almedalsveckan 2017 hölls ett seminarium om ”Läkares roll
i hälsofrämjande patientarbete och professionens policyskapande
ansvar”. En panel bestående av bland andra Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Hans Karlsson, direktör SKL diskuterade och problematiserade kring paradigmskiftet från riktade
insatser för att behandla akuta yttringar av sjukdom till hälsofrämjande insatser på befolkningsnivå. Under hösten 2017 hölls även ett
seminarium om Riktade hälsosamtal, anordnat av delprojektet och
nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Seminariet fokuserade på hälsosamtalens betydelse för primärprevention av hjärtkärlsjukdom. Effekter, medicinsk evidens och aktuell utveckling vad
gäller genomförande presenterades. Dagen riktade sig till specialister
i allmänmedicin med intresse för prevention, samt till politiker och
beslutsfattare.

MA LEVNAD
SVA
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Metaanalysen baserat på det vetenskapliga underlaget från interventionsstudier vid rökning och riskbruk av alkohol i samband med
operation publicerades på SLS webb i början av 2017. En originalstudie av de kirurgiska kvalitetsregistren publicerades i Läkartidningen; Livsstilsfaktorer förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister
(Lakartidningen.se 2017-09-29). Studien visar bl. a på stora brister
avseende registrering av levnadsvanor. Ett upprop om alkoholstopp
inför operation initierades av delprojektet på Svenskt Kirurgiskt Råd
den 13 november med ambitionen att opererande
specialiteter och anestesiologer ska skriva under.

 Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa

ÄL

....................................................................

 Stark för kirurgi, stark för livet

 För ökad medvetenhet om preventiva insatsers
betydelse för hälsosamma levnadsvanor

MMA LEVNAD
SA
SV

RESULTAT UNDER ÅRET

På uppdrag av Socialstyrelsen har SLS sedan 2011 drivit Levnadsvaneprojektet med det övergripande syftet att stödja införandet av de
Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i vården.
Projektet har varit framgångsrikt och en god grund för prevention
har lagts inom flera engagerade sektioner inom SLS, inom vården
och inom vidare- och fortbildning av läkare. 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. Sedan 2015 har projektet fortsatt
inom ramen för satsningen på förebyggande och tidig behandling
av kroniska sjukdomar i och med att SLS erhöll statsanslag för en
fortsatt implementering.

O

LEVNADSVANEPROJEKTET
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För ökad kunskap och
medvetenhet om
global hälsa
GLOBAL HÄLSA

 Swedish Global Health Education

Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa syftar till att
tvärvetenskapligt stimulera global hälsa i samhället, skola, högre
utbildning, arbetsliv och forskning, för en rättvis och jämlik hälsa
världen över.

Som uppföljning till ”Swedish Global Health Education Conference”
som hölls i oktober 2016 har kommittén fortsatt att arbeta med
global hälsa och utbildning och verkat för ökat samarbete mellan de
olika medicinska fakulteterna kring dessa frågor.

Arbetet syftar till att
 Stimulera intresse för, och kunskap om global hälsa i
Sverige
 Främja samarbete kring global hälsa i Sverige
 Verka för ökat politiskt fokus på global hälsa
 Bidra till att sprida information och skapa debatt kring
aktuella frågor inom global hälsa
 Stötta och arrangera aktiviteter kring global hälsa
....................................................................

 Julfika för nyanlända kollegor

För tredje året i rad arrangerades ett julfika av SLS kommitté för
global hälsa tillsammans med Sveriges Läkarförbund för nyanlända
kollegor den 5 december i SLS hus i Stockholm. Julfikat samlade
cirka 40 nyanlända kollegor från ett 20-tal olika länder och ca 30 etablerade kollegor. Kvällen innehöll information om SLS arbete med
kurser i svenska för nyanlända kollegor, en presentation från Läkarförbundet och en presentation om arbetet som barnläkare i Irak och
vägen till Sverige och svensk läkarlegitimation, och avslutades med
fika för alla och många samtal.

.......................

 Rapport kring global hälsa

AKTIVITETER

Tillsammans med sex läkarstudenter har kommittén för global hälsa
fortsatt arbetat med en rapport om global hälsa. Rapporten riktar sig
till studenter på läkarprogrammet och andra medicinska utbildningar. Rapporten kommer att publiceras våren 2018 och lanseras
på Swedish Global Health Research Conference och Global Health
Night, samt följas upp med symposier på flera medicinska fakulteter
i samarbete med SLS Kandidat- och underläkarförening.

.......................................................................
Kommittén kan lägga ytterligare ett
produktivt år bakom sig, och har bland annat arbetat med:

 Berzelius symposium 98 - Swedish Global Health
Research Conference 2018

Kommittén beslutade redan under Swedish Global Health Education
Conference i oktober 2016 att nästa större möte skulle ha forskning
i fokus. Kommittén har tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från alla medicinska fakulteter och SLS kansli drivit detta arbete
med målet att anordna en konferens som ett Berzelius symposium i
Stockholm den 18-19/4 2018.

 Global Child Health in the era of the Sustainable
Developments Goals: How can Sweden best
contribute?

 Framtidens Medicin & Hälsa

Kommittén var representerad av ordförande Tobias Alfvén och
deltog i planerandet av inslag med fokus på global hälsa. Mötet
ställdes dock in, men arbetet gav upphov till bra kontakter
både inom och utom SLS och kommer att komma till nytta i
kommittén fortsatta arbete.

 Agenda 2030

Ordförande Tobias Alfvén deltog i konferensen "Localizing
Global Agendas – Social Focus Key to leave no one behind"
anordnad av Global Utmaning. Tobias Alfvén talade om hälsoforskningens betydelse och roll för att uppnå Agenda 2030 och
de globala målen.

 SLS arbetsgrupp om tjänstledighet för
utlandsuppdrag

SLS nämnd har under ledning av Märit Halmin tillsatt en
arbetsgrupp för att underlätta för svenska läkare och annan
hälso- och sjukvårdspersonal att få tjänstledigt för att arbeta
inom humanitära organiseter, FN och liknade. Kommittén har
varit delaktig i arbetet och representerats av Johan von Schreeb,
Helena Frielingsdorf, Anna-Theresia Ekman och Tobias
Alfvén. Politiker har uppvaktats, en debattartikel har skrivits
och en programförklaring har tagits fram.

 Påverkansarbete

Kommittén har deltagit i debatten på hemsidan, Facebook och
genom att vara medförfattare till flera debattartiklar kring
global hälsa.
•
"Ge oss ledigt för att hjälpa utsatta”
DM debatt 2017-11-16
•
”En miljon barn om året ska inte dö i
lunginflammation” DM debatt 2017-11-17
•
”Läkare kan göra skillnad!”
Framtidens Karriär och Läkare 2017
•
”Hälsoforskningens betydelse och roll – för en
politik för hållbar utveckling” Global Utmanings 		
Antologi "12 vägar till global hälsa"

Tillsammans med Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) en nybildad think tank under Kungliga vetenskapsakademin med en tvärvetenskaplig approach har kommittén
samarrangerat ett symposium kring global barnhälsa. Arbetet har
efter det fortsatt med en rapport i en mindre skrivgrupp kring global
barnhälsa och hur Sverige bästa kan bidra till det fortsätta arbetet
inom denna fråga. Uppföljande möten kring detta arbete i samband
med att rapporten slutförs planeras under 2018.
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Organisation
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För en effektiv och
välfungerande
organisation
Mål
................................................................

Alla aktiviteter som sker i SLS regi utgår från verksamhetsområde
fem som omfattar aktiviteter och processer som har med själva
organisationen att göra och som ska bidra till att målen inom övriga
verksamhetsområden nås. Det handlar om medlemsvård, huset,
ekonomi och förvaltning, kansliet och personalen samt extern och
intern kommunikation.

Svenska Kardiologföreningen har bland annat fått hjälp med att ta
emot anmälningar till europeiska examinationen i allmänkardiologi
(EEGC) och fler föreningar står på tur för att få kanslistöd. Samarbetet med Hjärtförbundet kommer fortgå under 2018 med möjlighet
till fortsättning.

..................................................................

Huset har fortsatt att restaureras i enlighet med vårdplanen. Hissen
renoverades invändigt under sommaren 2017 och i vaktmästeriet
har två väggar tillkommit för att utöka antalet arbetsplatser. Genom
att öka antalet disponibla arbetsplatser kan fler kontorsytor hyras
ut till externa hyresgäster i ett led för att öka intäkterna. Nämnden
beslutade att skjuta upp renoveringen av föreläsningssalen efter
att offerten för totalentreprenad visade sig vara betydligt högre än
kalkylerad kostnad. Nämnden menade att restaureringen främst bör
inriktas mot att lyfta fram det unika och bevara den prakt och tradition som präglar salen framför flexibilitet. Nytt beslut om ett mindre
omfattande renoveringsarbete fattades av nämnden i september.
Renoveringen kommer att ske sommaren 2018 och ha fokus på
uppfräschning, textilier, färger och ljus.

KONFERENSVERKSAMHET

Delmål: Stark koppling mellan medlemskap i
sektioner och medlemskap i SLS.
Delmål: Huset erbjuder ändamålsenliga lokaler samtidigt som byggnadens kulturhistoriska
värden bevaras och lyfts fram.

HUSET

.......................

AKTIVITETER

.......................................................................

STARKARE KOPPLING MELLAN SLS & SEKTIONER

Arbetet med att stärka kopplingen mellan medlemskap i sektionerna
och medlemskap i moderföreningen SLS har varit i fokus under året.
Som medlem i en sektion ska man också vara en del av moderföreningen. Nämnden har under året utrett medlemsfrågan och kommer
under fullmäktigemötet 2018 presentera ett mer detaljerat förslag
kring hur ett nytt medlemskap kan se ut. Arbetet med att förenkla
medlemskapet har fortsatt bland annat genom att erbjuda medlemmarna möjlighet till e-faktura och att administrera sina egna uppgifter i medlemsregistret.

MILJÖARBETE

Fortlöpande miljöarbetet i syfte att utveckla klimatsmarta och
hållbara lösningar när det gäller elförbrukning, fjärrvärme, fjärrkyla
och avfall har genomförts. En el-revision ledde till byte av termostater och ventiler på radiatorer, vilket resulterade i en minskning av
fjärrvärmeförbrukningen med 12%. Även fjärrkylaförbrukningen
har under årets minskat med 22%. Elförbrukningen ligger kvar på
samma nivå som 2016. Även en obligatorisk ventilationskontroll
(OVK) har slutförts som visade på brister i ventilationen som måste
åtgärdas för att bli OVK-godkänd. Det kommer resultera i bättre
inomhusmiljö och troligen lägre driftskostnader.

HJÄRTFÖRBUNDET

Under 2017 inleddes ett samarbete mellan SLS och Hjärtförbundet.
Hjärtförbundet har haft behov av kanslistöd och finansierar därför
en tjänst för att få administrativt stöd och avlastning till sektioner
och underföreningar inom Svenska Hjärtförbundet. Omfattningen
av stödet motsvarar 50 procent av heltid (cirka 18 timmar per
vecka). Arbetet påbörjades under hösten 2017 med Svensk Förening för Klinisk Fysiologi som efterfrågat hjälp med hemsida och
medlemsregister. Medlemsregistret hanteras nu av SLS och en ny
hemsida har tagits fram som lanseras i början av 2018.

.......

Mål: Effektiv och välfungerande organisation som stödjer SLS hela verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Delmål: Husets verksamheter ger stabila och
goda intäkter.

Konferensverksamheten har fortsatt utvecklats för att höja
beläggningsgraden och SLS intäkter, bland annat genom mer
aktiv konferensförsäljningsverksamhet. Under 2017 justerades
även priserna för hyra av rum för ökad marknadsanpassing.

Delmål: Ekonomi i balans i ett helhetsperspektiv och verksamheten präglad av hög kostnadseffektivitet.

KANSLIET OCH MEDARBETARE

Kansliets olika arbetsprocesser har under året identifierats för
att möjliggöra goda prioriteringar och effektivisera verksamheten. De interna mötena på kansliet har utvecklats och en
ledningsgrupp har bildats. I ledningsruppen ingår kanslichef,
ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig samt organisationssekreteraren. I februari 2017 tillträdde Susann Asplund
Johansson som organisationssekretare och utredare. Mattias
Carlsson, mångårig och uppskattad vaktmästare, avslutade sin
anställning under hösten 2017 och ersattes av Richard Brodal
Bragning. En administratör till projektet med Hjärtförbundet
har rekryterats vid namn Ellinor Schmidt.

Delmål: Hög avkastning på kapitalet utifrån SLS
placeringspolicy.
Delmål: Kansliet har rätt kompetenser och rimliga resurser utifrån verksamhetens behov.
Delmål: Personalen erbjuds en god och stimulerande arbetsmiljö.
Delmål: Läkaresällskapet är synligt i den sjukvårdspolitiska debatten.
Delmål: Läkaresällskapets olika verksamheter
får relevant (intern) information i rätt tid.
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Svenska Läkaresällskapets
samlingar
MEDALJSAMLINGEN

MEDICINHISTORIA

Läkarsällskapets samling, som huvudsakligen
avser svenska läkare porträtterade på medaljer, är mycket omfattande men kan fortfarande kompletteras. Under året har samlingen utökats med en bronsmedalj föreställande psykiatriprofessorn i Lund Henrik
Sjöbring (1879-1956). Sjöbrings personlighetsvariabler kapacitet,
validitet, stabilitet och soliditet fick sedermera stort genomslag.

Medicinhistoriska museet stängdes 2005 då det ekonomiska stödet
från Stockholms läns landsting upphörde. Huvuddelen av samlingarna finns nu magasinerade i Tumba. Elektronisk katalogisering
av de 22.000 föremålen finns nu i ett sökbart (men ej offentligt)
elektroniskt system. SLS äger en mängd värdefulla medicinhistoriska
böcker, där de flesta vårdas av Hagströmerbiblioteket vid Karolinska
Institutet. Där finns till exempel Linnés ”Systema Naturae” och
William Harveys ”De Motu Cordis” i förstaupplagor. Det råder brist
på medicinhistoriska föremål från tiden 1955 och framåt, trots att
denna period representerar en omfattande expansion av de medicinska vetenskaperna och teknikerna. För att utöka samlingarna med
modernare historiska föremål har flytten av Karolinska Universitetssjukhuset till en ny byggnad kunnat utnyttjas för insamling av
både små och stora objekt, som annars skulle destrueras. Här finns
till exempel den första da Vinci-roboten för robotledd kirurgi i lilla
bäckenet. I samlingarna finns mycket värdefulla och delvis oersättliga ”moulager”, det vill säga avgjutningar i vax från 1800-talets
början, föreställande främst hudförändringar av olika medicinska
tillstånd. För att inte förstöras måste dessa vaxmodeller behandlas
mycket varsamt. Ett flertal har nu skador som kräver professionell
hantering och restaurering. Kulturarvsfrågorna inom medicinens
domäner har berörts i kontakter med politiskt ansvariga i Stockholms län, som huvudansvariga för sjukvården. Var ligger ansvaret för att förvalta sjukvårdens kulturarv genom dokumentation
av medicinhistoriskt viktiga föremålssamlingar och miljöer från
1950-talet och framåt? Hur vill man tillgängliggöra kulturarvet till
exempel genom utställningar, digitalisering av arkivhandlingar och
fotografering, samt att möjliggöra medicinhistorisk forskning? För
närvarande finns tyvärr ingen sådan dialog etablerad.

KONSTSAMLINGEN

Under året har tre porträttdonationer erhållits: Lillemor Wachtmeister, Bengt W. Johansson och Britta Wahren. Totalt finns nu
19 kvinnliga läkarporträtt på SLS. Det är en fördubbling under en
fyraårsperiod. Nationalmuseum har meddelat att man vill återta sin
deposition av CF Bredas porträtt av William Withering för att detta
porträtt ska kunna hänga i den ordinarie 1700-tals avdelningen i
det nyrenoverade museet. Som en stilla kompensation deponeras
istället Bredas porträtt av Pehr af Bjerken till SLS. Porträttet tillhör
Statens porträttsamling, Gripsholm. Konservator Yvonne Florman
har under året genomfört renovering av ett flertal oljemålningar.
I trappavsatsen mellan matsalen och klubbvåningen har ett antal
porträttbyster i brons uppställts. Bronsörnarna har återfått sin plats
på "Kiosktaket" i matsalen. Charles Emil Hagdahls porträtt och kokbok ( i monter) har placerats i matsalen. Under året har arbetet med
utgivning av en andra upplaga av Porträttkatalogen påbörjats.
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67 sektioner, 9 lokala
läkaresällskap och
19 associerade föreningar
MEDLEMMAR 2017
Siffror inom parantes avser föregående verksamhetsår. Statistiken
presenteras huvudsakligen per kalenderår, då medlemsavgiften betalas per kalenderår. Svenska Läkaresällskapet hade den 31 december
2017, 10 465 (10 991) medlemmar, en minskning med 526 medlemmar. Under verksamhetsperioden har 84 (63) medlemmar avlidit.

STATISTIK		

DEC 2017

DEC 2016

Medlemmar		

4 808		

5 114

459

539

Pensionärer

4 006		

3 968

Studerande

885

1 067

44

42

247

245

16

16

10 465

10 991

Associerade medlemmar

HEDERSLEDAMÖTER 2017

Hedersledamöter

Vid fullmäktigemötet 2017 utsågs Anna
Engström-Laurent, Umeå, och Peter
Aspelin, Stockholm, till hedersledamöter,
för utmärkta insatser för Läkaresällskapet
genom åren.

Examinerande ej leg.
Korresponderande medl.
TOT. ANTAL MEDLEMMAR

Hans Rosling 1948–2017

Hans Rosling lämnar ett stort tomrum efter sin bortgång 7 februari,
men också många kära minnen. Peter Friberg, tidigare ordförande
för SLS minns Hans Rosling med stor värme. ”Det var ett konsekvent, intensivt, obevekligt resonerande och lärande i alla mina
möten med Hans Rosling. Han var också en stor konstnär när det
gällde förberedelser och detaljer. Han var extremt noggrann, inte
improviserad, som man lätt kan tro. Hans Rosling hjälpte till när SLS
startade kommittén för Global Hälsa. Tobias Alfvén kommitténs ordförande hade redan under studietiden en hel del kontakt med Hans
Rosling. ”Med Hans var det full fart framåt, men han ville alltid hitta
tid för att diskutera. Och blev ordentligt förbannad om data och fakta
användes fel. Jag tänker att vi mer än någonsin
behöver Hans Roslings faktabaserade samtal i denna
tid av ”alternativa fakta”. Det bästa sättet att
hedra Rosling är att följa hans råd: var inte rädda,
även när det är obekvämt; våga titta på
data, våga visa fakta även när det inte
är opportunt.”
Professor Hans Rosling var hedersledamot i SLS.
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67 VETENSKAPLIGA SEKTIONER
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 idrottsmedicin 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) och Transfusionsmedicin (1967) 2017
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
Transplantation 1987
Tropikmedicin och internationell hälsa 1984
Urologi 1957
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LOKALA LÄKARESÄLLSKAP
Göteborgs Läkaresällskap
Helsingborgs Läkaresällskap
Jönköpings Läkaresällskap
Karlskrona Läkareförening
Linköpings Läkaresällskap
Läkaresällskapet i Lund
Umeå Läkaresällskap
Uppsala Läkareförening
Örebro Läkaresällskap

ASSOCIERADE FÖRENINGAR
Arbetsgruppen för Cystisk Fibros
Försäkringsmedicinska Sällskapet
Kvinnliga läkares förening
Läkare för Miljön
Läkarsektionen inom Svensk Förening för
Vårdhygien
SLS Kandidat- och underläkarförening
Svensk Epidemiologisk Förening
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
Svensk Förening för Medicinsk Utvecklingsbiologi
Svensk Förening för Medicinsk Ultraljudsdiagnostik
Svensk Förening för Obesitasforskning
Svensk Förening för Ortopedisk Medicin
Svensk Förening för Palliativ Medicin
Svensk Förening för Pulmonell Hypertension
Svensk Katastrofmedicinsk Förening
Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet
Svenska Hjärtförbundet
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Skolläkarföreningen
Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist

Svenska Läkaresällskapet erbjuder
en stimulerande mötesplats för
aktuell debatt om medicinsk vetenskap,
etik, utbildning och kvalitet.
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Värdepappersinnehav

SAMMANFATTNING AV EKONOMI

Kapitalförvaltningen har under året genomgått en extern granskning. En oberoende analys av placeringspolicy och måluppfyllelse
samt förvaltarutvärdering har genomförts. Analysen ledde till en 2,1%
upphandlingsprocess som resulterade i förvaltning till betydligt lägre
2,7%
kostnader. Stiftelserna har genomgått en översyn och de med
200 000 kronor eller mindre i kapital kommer eventuellt att permuteras. SLS nämnd har tagit fram en policy för ekonomi i balans som
9,3%
kommer att gälla från och med 2018.

STIFTELSETILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER 2017,
per 2017-12-31 (Mkr)
TKR.
0,5%
2,1%

0,2%

VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER 2017-12-31
(MKR)
Värdepappersinnehav
per 2017-12-31 (Mkr)
2,1%
2,7%

Verksamheten

0,5%
2,1%

0,2%

Samförvaltningen (1210,4)

9,3%

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2017 har oförändrat uppgått
till 700 kronor för alla ordinarie och associerade medlemmar.
11,4%
Pensionärer har betalt 350 kronor. Studerande medlemmar betalar
100 kronor. Medlemmar som är examinerade men inte legitimerade
betalar 350 kronor (under högst fem år).

Ihre (192,5)

Samförvaltningen (1210,4)

Sö-Kö Ihre
(156,1)
(192,5)

Sö-Kö (156,1)
SLS (44,9)

11,4%

SLS (44,9)

Lindgren
(36,0)
Lindgren
(36,0)
Lagerström
(35,3)
Lagerström
(35,3)
I. Johansson (8,0)

I. Johansson
(8,0)
Kongress (2,7)

 Resultat
Summan av Svenska Läkaresällskapets rörelseintäkter uppgår till
Fördelning placeringstillgångar 2017
71,8%
25,6 mkr (21,6 mkr) och finansiella intäkter till 4,4 mkr (2,6 mkr)
De totala kostnaderna för Sällskapets samtliga verksamhetsområden har under perioden uppgått till 32,3 mkr (26,4 mkr). Resultatet
per 2017-12-31 uppgick till -2,3 mkr (-2,2 mkr).

Stiftelseförvaltningen

14%

14%

Aktier Sverige

9%

Aktier UtlandAktier Sverige
Aktier Utland

4%
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Kongress (2,7)

FÖRDELNINGFördelning
PLACERINGSTILLGÅNGAR
2017
placeringstillgångar 2017

Stiftelseförvaltningen är en samförvaltning i SEB för 152 anknutna
stiftelsers kapital, som envar har sitt andelstal. För varje stiftelse
lämnas särskild redovisning. Samförvaltningens förmögenhet per
2017-12-31 uppgick till 1 210,4 mkr
9% (1 102,6 mkr). Förvaltningen av
Bengt Ihres Fond ligger hos SLS. Totala förmögenheten, räknat på
marknadsvärde, uppgick per 2017-12-31 till 1,7 miljarder kronor.

are till
Bläddra v id läsa
att
sid. 73 för
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is
v
o
d
årsre

71,8%

 Utdelning av forskningsanslag
och resebidrag
SLS har7%
under utdelningsperioden 2017
(16/17) delat ut 37,7 mkr till ändamålet.

Likvida medelLikvida medel

4%

Alternativa investeringar

Alternativa investeringar
Räntor Sverige

7%
66%

66%
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Räntor Sverige
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Kommunikation, debatt
& påverkan
Svenska Läkaresällskapet kommunicerar via sina kommunikationskanaler till
medlemmar, potentiella medlemmar, press och media, aktörer inom hälsooch sjukvården såsom organsiationer och myndigheter samt belsutsfattare
och allmänhet. Genom att sprida information och kunskap, lyfta angelägna
frågor till debatt och besvara remisser verkar vi för att förättra hälsan och
sjukvården i samhället. Under det gångna året har SLS lanserat en ny
hemsida. Den nya hemsidan är responsiv och har en mer användarvänlig
och lättnavigerad struktur. Arbetet med SLS idépolitiska program har fortsatt
och kommer att publiceras under våren 2018.

11,5 minuter!

KOMMUNIKATIONSKANALER

Missa inte

SLSAKTUELLT

Det händ
er
på SLS
i vår

1/2017 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

HISNANDE
TEKNIKUTVECKLING:
– Patologin kan involveras
mycket mer av andra
specialister, säger
ordförande för Svensk
förening för Patologi.

KATARINA HAMBERG:
– Det är uppseendeväckande
att det utan medicinska
skäl fortfarande förekommer
skillnader i behandlingen
av kvinnor och män.

Framtidens Medicin & Hälsa
under ledning av Ola Björgell.

KVALITET

ETIK

1700-talspionjär som
vågade prata levnadsvanor.

VETENSKAP

Första kongressen om
neurokirurgi och etik.

Historiskt möte om anslag
för MS-forskning

14–15/11
FMH

SLSAKTUELLT

Anmäl dig
före 30/9 för
rabatterat
pris!

3/2017 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

UTBILDNING

Ta till vara studenters samhällsengagemang – varsamt.

KVALITET

ETIK

Primärvården första ingången
till hälso- och sjukvården

Den goda läkaren
– finns hen?

Missa
inte

SLSAKTUELLT

Intressanta
tisdagsdeba
tter
öppna för
alla.
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CENTRALISERINGSIVER
– Beslutsfattare behöver lyssna
med specialister som arbetar
i patientnära verksamhet,
säger ordförande för Svensk
Urologisk Förening.

850

MILJONER KRONOR
delas ut av SLS som
forskningsanslag
och priser 2017.

SVAR PÅ FRÅGAN:
Vilka egenskaper är de viktigaste
för den goda doktorn?

BO RUNESON, NÄMNDLEDAMOT:
– Det är ett stort glädjeämne att
mötas över specialistgränser.

Otålig optimist

Nytt samlat stöd i patientsäkerhet (2017-05-01)
Webbplats utformad av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen
i samarbete med 11 andra myndigheter, och organisationer, däribland SLS.

Som läkare i Bhutan i Himalaya märkte Mariam Claeson att hon kunde
göra större skillnad på sikt genom att påverka de bakomliggande orsakerna
till barnadödlighet. Just nu är Global Financing Facility, Världsbanken, hennes
uppdragsgivare och arena för att stärka kvinnors och barns rättigheter.

VETENSKAP

UTBILDNING

”Beslut ska vila på kunskap,
inte på tyckande.”

SLS har startat kurs för asyl
sökande läkare från icke EUländer.

Bortom immunitet
Forskaren och ST-läkaren Petter Brodin räds inte det komplicerade. Tvärtom. Hur
svårt det än har varit att veta hur man forskningsmässigt ska angipa immunsystemet,
som är som ”ett känselorgan som behöver stimuleras och tränas tidigt”, finns det nu
stort hopp om att hans forskargrupp ökar förståelsen för immunförsvaret.

KVALITET

ETIK

Hur ska relationen mellan aka
demin och sjukvården riggas?

VETENSKAP

UTBILDNING

Diskutera digitala vård
centraler på Etikdagen.

Immunförsvaret och psykisk
sjukdom – nya rön.

Fullt hus på SLS när digitala
e-hälsotjänster debatterades.

"Assisterat döende en fråga för medborgarna"
2017-02-01 Svenska Dagbladet
"Hög tid att göra upp med NPM"
2017-02-13 Svenska Dagbladet
"Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen"
2017-02-14 Läkartidningen

ONKOLOGINS
PARADIGMSKIFTE
– Cancer behöver numera
betraktas som en folksjukdom,
vilket ställer helt nya krav
på hälso- och sjukvården,
säger Margareta Randén,
ordförande SOF.
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”Principen att prioritera vård efter behov sätts ur spel”
2017-01-11 Svenska Dagbladet
Foto: Samuel Unéus

Jonas Ekström blev verksamhetschef som 29-åring, samtidigt som han gjorde
sin ST-utbildning. – I offentlig verksamhet finns ofta en rädsla för att vara chef.
Jag tänker: Okej, jag får fatta ett beslut. Blir det fel får jag ta ansvar för det.

Foto: Samuel Unéus

UTBILDNING

SLS Aktuellt 4 nr per år. Upplaga 13 000/nummer (TS 2017).

Rapport "Agenda för hälsa och välstånd 2017" (2017-05-23)
Forska!Sverige i samarbete med 32 organisationer, däribland SLS.

RAPPORT FRÅN
FULLMÄKTIGEMÖTET

Våga vara chef

Forskning handlar mestadels inte om stora genombrott, utan
om att ta många små steg som tillsammans förbättrar vården,
menar Anna Martling, professor i kirurgi. Hennes forskning
har lett till nya behandlingsmetoder vid kolorektal cancer.

Magasinet Vård & Hälsa nr 4 (2017-03-16)
Tema: Beroende och hjärnans belöningssystem

”Det är tobaksindustrin som ska regleras – inte rökarna
som ska jagas”
2017-01-01 2017 Göteborgsposten

ÅRETS LENNANDERFÖRELÄSARE:
Det kostar blod, svett, tårar och pengar.

Teamledaren
Glappet mellan forskning och
sjukvård får inte bli för stort.

PUBLICERADE DEBTTARTIKLAR
UTLYSNINGAR:
Mer fokus på
klinisk relevans
och förankring.

Resistensen

DAGS ATT SE ÖVER RIKTLINJERNA FÖR RISKBRUK?
Ny alkoholrapport
diskuterades på SLS

VETENSKAP

Primärvårdens
framtid
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DRAMATISK UTVECKLING
INOM BARNMEDICINEN
RÄDDAR LIV.

PUBLIKATIONER

Debatt

SLSAKTUELLT

Foto: Samuel Unéus

WEBBSIDA sls.se
SLS YOUTUBE KANAL Livesändning & inspelning
av debatter och seminarier
NYHETSBREV Når medlemmar registrerade med en e-postadress
FACEBOOK Facebook/svenskalakaresallskapet
TWITTER @sls_sv
PRESS Pressrum på My Newsdesk

Foto: Samuel Unéus

Genomsnittlig lästid för
SLS Aktuellt.

KVALITET

ETIK

Ny delegation för medicinsk
kvalitet under bildande.

Ska läkare agera etiska
agenter i sin vardag?

”Vårdcentralerna bromsas medan nätläkare prioriteras”
2017-03-06 Replik Dagens Nyheter
”Att bristerna leder till patientskador vet vi”
Dagens Medicin 2017-04-03
"Öka samverkan mellan läkare och företag"
2017-05-24 Dagens Samhälle

12 vägar till global hälsa (2017)
Global Utmanings antologi. Stefan Lindgren medverkar om global
hälsokompetens och Tobias Alfvén, om forskningens roll.

”Använd vårdprofessionerna rätt”
2017-06-26 Dagens Medicin
"Inför teamarbete i vårdutbildningarna"
2017-06-28 Dagens Samhälle

Rapport: Alkohol och våld (2017-11-15)
Framtagen i samarbete mellan IOGT-NTO, SLS och CERA.

”Internationell policy viktig för svenska läkare”
2017-07-03 Dagens Medicin

Reviderad skrift "Teamarbete och förbättringskunskap" (2017)
Framtagen i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

”Ett startskott för tvärprofessionellt studentsamarbete”
2017-08-31 Dagens Medicin ”
Lyssna på OECD:s kritik mot svensk sjukvård”
2017-09-23 Svenska Dagbladet

Artikelserie om etik i vården 2017-10-18 Läkartidningen
"Kontinuitet främjar personligt och professionellt
ansvarstagande"
"Sjukvård efter behov är inte alltid en självklarhet"
"Vården börjar alltid med mötet"
"Läkarens viktiga möte med patienten"
"Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat
möte med patienten"
"E-hälsa kan vara bra ibland, men löser inte alla problem i
vården"
2017-10-17 Läkartidningen
"Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens
problem"
2017-10-27 Dagens Medicin
Politiker duckar för frågan om
prioriteringar i vården
2017-11-02 Dagens Samhälle
”En miljon barn om året ska inte dö i
lunginflammation”
2017-11-17 Dagens Medicin
”Ge oss ledigt för att hjälpa utsatta”
2017-11-16 Dagens Medicin
”Förlossningsvård i kris – men
resultat i världsklass”
2017-11-25 Svenska Dagbladet
”Digitaliseringen utmanar
läkarens professionalitet”
2017-11-30 Dagens Samhälle

”Framtidens läkare behöver större insikt i vårdens
organisation”
2017-09-27 Dagens Medicin
62
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PR-VÄRDE

BESVARADE REMISSER

Under 2017 har SLS omnämnts i 380 redaktionella online-medier,
vilket är en minskning jämfört med föregående år. Minskningen i
antal artiklar har lett till en minskning i räckvidd som gått från 87
miljoner 2016 till 70 miljoner år 2017. Annonsvärdet har påverkats
av dessa minskningar. En anledning till minskningen i exponeringen under året kan vara att SLS pressmeddelande haft ett mindre
genomslag 2017 än 2016, 9 procent respektive 16 procent.

PR-värde 2017

Estimerat annonsvärde 1,8 miljoner
SEK. Exponeringens potentiella
räckvidd nådde 70,1 miljoner.

STATISTIK

ÖKNING

171 100

52%

SLS YOUTUBEKANAL Live: 237 personer såg på SLS sändningar
live i totalt 5 012 minuter. On demand: 3 901 visningar i efterhand i
totalt 23 528 minuter.

TWITTER

NYHETSBREV 35 nyhetsbrev har skickats ut. Genomsnittlig öppningsfrekvens: 31,7%. (2016: 32%).
SOCIALA MEDIER Räckvidd för SLS Facebook 251 450.
2016: 223 412, vilket motsvarar en ökning på ca12,5%.
Tweetvisningar 171 100. Siffran för 2016 var 113 178, vilket motsvarar en ökning på ca 52%.
MYNEWSDESK 39 publicerade pressmedelanden under
2017. Totalt hade nyhetsrummet 19 304 visningar. Under 2016
publicerades 35 pressmeddelanden och nyhetsrummet hade
27 568 visningar, vilket motsvarar en minskning med ca 30%.

Räckvidd Facebook 2017

251 450

WEBB

262 256

Indikatorer för god läkemedelsterapi
hos äldre
2017-01-12 Socialstyrelsen

TWEETVISNINGAR 2017

WEBBSIDAN sls.se hade 66 576 unika besök och 262 256
antal sidvisningar. 62,3% besökte sidan för första gången

66 576

En funktionshinderpolitik för ett jämlikt
och hållbart samhälle
2017-01-11 Socialdepartementet

Siffran för 2016 var 223 412
vilket motsvarar en
ökning på ca 12,5%

UNIKA BESÖK
SIDVISNINGAR

Ansvar för de försäkringsmedicinska
utredningarna (Ds 2016:41)
2017-01-24 Socialdepartementet
Förslag till föreskrifter om legitimation
för yrke inom hälso- och sjukvården vid
utbildning från tredjeland
2017-03-24 Socialstyrelsen

SIS 15515 Hälso- och sjukvårdsinformatik
2017-06-16 SIS
Vissa ändringar i läkemedelslagen
(Ds 2017:14)
2017-06-30 Socialdepartementet
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)
2017-07-15 Socialdepartementet
Ny ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning
(SOU 2017:10)
2017-08-21 Utbildningsdepartementet

Två nya ämnen i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
2017-10-31 Läkemedelsverket
Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel (Ds 2017:29)
2017-11-01 Socialdepartementet
Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde (SOU 2017:66)
2017-11-06 Socialdepartementet
SIS 16142 Hälso- och sjukvårdsinformatik
2017-11-13 SIS

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2017-09-12 Socialdepartementet

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik
hälsa (SOU 2017:47)
2017-11-29 Socialdepartementet

Läkarförbundets etiska regler
2017-03-27 Sveriges läkarförbund

Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter
angående utbyte av läkemedel på apotek
2017-09-22 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Kompletterande promemoria till
betänkandet Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål
2017-12-08 Utbildningsdepartementet

Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)
2017-04-05 Socialdepartementet

För dig och för alla (SOU 2017:40)
2017-09-26 Socialdepartementet

En ny organisation för etikprövning av
forskning, Ds 2016:46
2017-04-07 Utbildningsdepartementet

God och nära vård (SOU 2017:53)
2017-10-02 Socialdepartementet

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa
receptfria läkemedel
2017-12-22 Läkemedelsverket

Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression och ångest
2017-03-27 Socialstyrelsens

Förbättrad patientsäkerhet vid generiskt
utbyte av läkemedel
2017-04-27 Läkemedelsverket

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter
(2017:xx) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
2017-10-04 Läkemedelsverket

Förstärkt rehabilitering vid återgång till
arbete (Ds 2017:9)
2017-05-17 Socialdepartementet

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
2017-10-13 Transportstyrelsen

För en god och jämlik hälsa – en
utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket (SOU 2017:4)
2017-05-31 Socialdepartementet

Kunskapsbaserad och jämlik vård
(SOU 2017:48)
2017-10-19 Socialdepartementet

Sex nya ämnen i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
2017-12-22 Läkemedelsverket

« Primärvården
behöver stärkas men
resursöverföringen
kommer att bli
en utmaning »
Ur SLS remissvar på ”God och nära
vård SOU 2017:53”
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AB HYGIEA

NÄTVERKET SAMVERKAN FÖR
SÄKER VÅRD (SSV)

SPUR-STIFTELSEN

Stefan Lindgren, Per Johansson,
Claes Lagercrantz

Hans Rutberg

CANCERFONDEN

PRIORITERINGSCENTRUM

STATENS MEDICINSK-ETISKA
RÅD

Mats Ulfendahl

Ingemar Engström

Mikael Sandlund

eHÄLSOMYNDIGHETEN

SBU (STATENS BEREDNING FÖR
MEDICINSK OCH SOCIAL
UTVÄRDERING)

STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

Samrådsgrupp för eHälsa
Göran Petersson

Stefan Lindgren
Nationella nätverket för eHälsa
Göran Petersson

SOCIALDEPARTEMENTET

EQUALIS AB

Nationellt råd för eHälsa
Göran Petersson

Anders Ehnberg, Eva Nylander,
Per Johansson

FORSKA! SVERIGE
Agenda för hälsa och välstånd
Mats Ulfendahl, Per Johansson

HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET
Ove Hagelin

IOGT-NTO PROJEKTGRUPP
Jonas Sjögreen, Sven Andréasson

INSYNSRÅDET VID
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD
OCH OMSORG (IVO)

Referensgruppen till specialistläkarutredningen
Torbjörn Ledin
Samrådsgrupp utredning av rehabiliteringskoordinator
Ingmarie Skoglund, Susann Asplund
Johansson
Referensgrupp om Patientsäkerhetslagen
avseende Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds handläggning av behörighetsärenden
Hans Rutberg

Referensgrupp Samordnad utveckling för
god och nära vård (Dir 2017:24)
Lars Borgquist, Susann Asplund Johansson
Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (Dir 2017:44)
Per Johansson

16/2 Sveriges Kommuner & Landsting: Utvecklingsdialog.
Stefan Lindgren, Tove Freiburghaus

STIFTELSEN NÄTVERK FÖR
LÄKEMEDELSEPIDEMIOLOGI
(NEPI)

23/2 Workshop 1: Program för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård
SLS, KVA och SBU i samarbete.
Stefan Lindgren, Karl Sallin, Britt Skogseid

Håkan Larsson, Thomas Bradley

SVERIGES KOMMUNER OCH
LANDSTING (SKL)
Beslutsgruppen för Nationella
Kvalitetsregister
Ulf Haglund, Margareta Kristenson
Nationella Samverkansgruppen för
Kunskapsstyrning
Stefan Lindgren

SOCIALSTYRELSEN

KULTURRÅDET KI

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET (TLV)

LIVSMEDELSVERKET

Etiska rådet
Mikael Sandlund

Vetenskapligt råd inom obstetrik och
gynekologi
Jan Brynhildsen

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

Grupp Nationellt fackspråk för
vård och omsorg
Magnus Fogelberg

LÄKEMEDELSVERKET

NATIONELLT FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT FORUM (NFF)
Ingmarie Skoglund, Per Johansson

NCD-NÄTVERKET

Levnadsvaneprojektet
Anna Kiessling
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-råd)
Stefan Lindgren
Rådet för eHälsa och gemensam
informationsstruktur
Mattias Agestam, Göran Petersson

27/1 KVA, Läkarförbundet, Sjukhusläkarföreningen och SLS: Bristen på medicinsk kompetens
inom den basvetenskapliga forskningen och
utbildningen vid landets medicinska fakulteter.
Stefan Lindgren, Mats Ulfendahl, Britt Skogseid
8/2 Svensk Förening för Geriatrik: Hur ska behovet av generalister inom hälso- och sjukvården
kunna tillgodoses.
Stefan Lindgren

Enheten för Fackspråk och informatik
Bertil Johansson

Centrum för bättre läkemedelsanvändning:
Arbetsgrupp patientperspektiv inom
nationell läkemedelsstrategi
Mikael Hoffmann, Göran Petersson

EXTERNA MÖTEN

Torbjörn Ledin

Stefan Lindgren

Gunilla Bolinder
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Referensgrupp i arbetet med examensbeskrivningens utformning
Torbjörn Ledin
Referensgrupp vid utredning om införande
av 6-års grundutbildning
Torbjörn Ledin

15/3 SLF: Möte om offentliganställdas
fortbildning.
Stefan Lindgren, Torbjörn Ledin
21/3 Möte med Läkarförbundets presidium.
Stefan Lindgren, Britt Skogseid, Per Johansson,
Jaana Logren Bergqvist
		
24/3 ESO: Privatiseringar och kommunalisering
- är det dags att vrida klockan tillbaka?
Märit Halmin 		
28/3 Presidiemöte med Svensk Sjuksköterskeförening.
Stefan Lindgren, Per Johansson, Susann Asplund
Johansson, Jaana Logren Bergqvist
11/4 Samråd Kunskapsstödsutredningen.
Britt Skogseid
20/4 Studiebesök på SLS från Ministry of Health
Vietnam.
Torbjörn Ledin, Hans Hjelmquist
26/4 Socialstyrelsen och UKÄ: Dialogmöte om
samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i
hälso- och sjukvården.
Stefan Lindgren, Per Johansson

3/5 Socialdepartementet: Samrådsmöte om
rehabiliteringskoordinatorfunktion inom hälsooch sjukvården.
Susann Asplund Johansson

18/9 Insynsrådet IVO. Stefan Lindgren

8/5 Dialogforum IVO.
Britt Skogseid

25/9 Socialstyrelsen: ST-rådet.
Stefan Lindgren

23/5 Cancerfondens huvudmannamöte.
Mats Ulfvendahl

27/9 Möte med landstingens FoUU direktörer
med anledning av KVA:s och SLS gemensamma
projekt om universitetssjukvårdens roll för
kunskapsutveckling.
Stefan Lindgren

1/6 Socialstyrelsen: Fysisk aktivitet kopplat till
depression och ångest.
Jill Taube		
15/6 UKÄ: Framtidens vårdkompetens.
Stefan Lindgren
19/6 Workshop 2: Program för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård
SLS och KVA i samarbete.
Stefan Lindgren
			
19/6 Utbildningsdepartementet: Referensgrupp
om examensbeskrivningens utformning.
Hans Hjelmquist
8/8 IOGT/NTO Alkoholrapport: Möte med
forskargruppen.
Jonas Sjögreen
24/8 Kirurgveckan i Jönköping: Symposium om
kirurgisk teknikträning på lik.
Stefan Lindgren

23/11 In Futurum på KI, om ny grundutbildning.
Stefan Lindgren
24/11 Rundabords diskussion om utvecklingen
av en Värdemodell med utgångspunkt från ett
arbete som rör uppföljning och monitorering av
patienter med Inflammatorisk tarmsjukdom.
VLL med stöd av AbbVie och i samverkan med
Leading Health Care.
Stefan Lindgren
		
6/12 Möte i ref.grupp utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård (Dir 2017:24).
Lars Borgqvist, Susann Asplund Johansson
6/12 Presidiemöte med Svensk Sjuksköterskeförening.
Stefan Lindgren, Per Johansson, Susann Asplund
Johansson

28/8 Rådsmöte om framtidens cancervård
Britt Skogseid, Per Johansson

6/12 Möte i ref.grupp utredningen Finansiell
samordning mellan hälso- och sjukvård och
sjukförsäkring (Dir 2017:44)
Per Johansson

6/9 KI: Seminarium Kunskap i samverkan, vid
fem lärosäten.
Stefan Lindgren

		

9/9 Möte om hur kvaliteten i ackrediteringsverksamhet kan säkerställas i ett internationellt
perspektiv.
Stefan Lindgren
		
14/9 SKL: Referensgruppsmöte förbättra hälsan
och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna.
Stefan Lindgren

Lars Weinehall
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22/9 Remisshearing Nära vård.
Per Johansson, Susann Asplund
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Alla måste ha kunskap om global
hälsa och den kunskapen
måste förmedlas på ett bärkraftigt sätt.
HANS
ROSLING 1948–2017
							
PROFESSOR I INTERNATIONELL HÄLSA
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SLS NÄMND
............................................................
Ordförande: Stefan Lindgren
Vice ordförande: Britt Skogseid
Vetenskaplig sekreterare: Ola Björgell
Ordf. forskningsdelegationen: Mats Ulfendahl
Ordf. utbildningsdelegationen: Torbjörn Ledin
Ordf. etikdelegationen: Mikael Sandlund
Tf. ordf. kvalitetsdelagationen: Kiku Pukk
Härenstam
Christina Berg, ledamot		
Ingmarie Skoglund, ledamot		
Karl Sallin, ledamot		
Märit Halmin, ledamot 		
Patrick Vigren, ledamot		
Patrik Danielson, ledamot		
Adjungerad ledamot: Hampus Holmer, ordf.
Kandidat- och underläkarföreningen (KUF)

..............................................................
SLS DELEGATIONER
..............................................................
DELEGATIONEN FÖR FORSKNING
Ordförande: Mats Ulfendahl, Stockholm
Vice ordförande: Ola Winqvist, Stockholm
Anne Lindberg, Umeå
Göran Laurell, Uppsala
Jan Marcusson, Linköping
Jörgen Lundälv, Umeå/Göteborg
Kristina Bengtsson Boström, Lund/Skaraborg
Madeleine Zetterberg, Göteborg
Pia Maly Sundgren, Lund
Adjungerad: Emilia Carlqvist, KUF, Lund/
Stockholm
Sekreterare: Monica Windén

FORSKNINGSDELEGATIONENS
PRIORITERINGSKOMMITTÉ

DELEGATIONEN FÖR
UTBILDNING
Ordförande: Torbjörn Ledin, Linköping
Vice ordförande: Hans Hjelmqvist, Örebro/
Stockholm
Fredrik Oher, Halmstad
Gösta Eliasson, Halmstad
Karl Lundblad, Stockholm
Lill Blomqvist, Malmö/Lund
Mats Lindström, Malmö/Lund (t.o.m. dec. 2017)
Adjungerad: Sofia Zettermark, KUF, Umeå
Sekreterare: Annie Melin

DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK
ETIK
Ordförande: Mikael Sandlund, Umeå
Läkarrepresentanter:
Anders Castor, Lund		
Ann-Kristin Rönnberg,Örebro 		
Caroline Starlander, Östersund 		
Erik Björck, Stockholm		
Erik Iwarsson, Stockholm (t.o.m. 30/6 2017)
Helena Dreber, Stockholm (t.o.m. 30/6 2017)
Leila Tamaddon, Stockholm		
Marit Karlsson, Linköping		
Tiit Mathiesen, Stockholm		
Allmänhetens representanter:
Anders Bremer, Växjö
Ragnar Levi, Stockholm
Ulrika Sandén, Örebro
Adjungerade:
Christian Munthe, Göteborg
Tove Freiburghaus, KUF, Lund
Sekreterare: Agneta Davidsson Ohlson

DELEGATIONEN FÖR
MEDICINSK KVALITET
Tf. ordförande: Kiku Pukk Härenstam

..............................................................
SLS KOMMITTÉER
..............................................................
KOMMITTÉN FÖR eHÄLSA
Ordförande: Göran Petersson, Kalmar
Anne Björk, Uppsala
Johanna Berg, Kristianstad
Jonas Zineldin, Värnamo
Mattias Agestam, Stockholm
Sami El Amrani och Christoffer Hintze, KUF
Susanne Bergenbrant Glas, Stockholm
Adjungerade: Daniel Karlsson, SFMI, Linköping
Sekreterare: Annie Melin

KOMMITTÉN FÖR GLOBAL
HÄLSA
Ordförande: Tobias Alfvén, Stockholm
Anette Agardh, Lund
Anna-Karin Hurtig, Umeå
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Anna Mia Ekström, Stockholm
Anneli Ivarsson, Umeå
Birgitta Essén, Uppsala
Helena Frielingsdorf, Linköping
Johan von Schreeb, Stockholm
Max Petzold, Göteborg
Åsa Leufven, Stockholm
Adjungerad: Anna-Theresia Ekman, KUF,
Stockholm

KOMMITTÉN FÖR
LÄKEMEDELSFRÅGOR
Ordförande: Mikael Hoffmann, Linköping
Eva Wikström-Jonsson, Stockholm
Jonas Bergh, Stockholm
Kristina Seling, Härjedalen
Lydia Holmdahl, Lund
Magnus Axelsson, Göteborg
Pauline Raaschou , Stockholm
Sofia Ernestam, Stockholm

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

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

KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK
SPRÅKVÅRD
Ordförande: Magnus Fogelberg, Skövde
Björn Smedby, Uppsala
Carl Strömbäck, Stockholm
Maria Kvist, Stockholm
Monica von Heijne, Stockholm
Ola Karlsson, Stockholm
Tom Pettersson, Helsingfors
Tove Gunnarsson, Stockholm
Adjungerad: Åsa Holmér, Stockholm
Sekreterare: Annie Melin

VÅRDARE AV SAMLINGARNA

KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD

STÄRKT PRIMÄRVÅRD

Ordförande: Hans Rutberg, Uppsala
Charlotta Grunewald, Stockholm
Kiku Pukk Härenstam, Stockholm
Pelle Gustafson, Stockholm
Rita Fernholm, Stockholm
Ullakarin Nyberg, Stockholm
Urban Nylén, Stockholm

Ordförande: Lars Borgqvist, Lund
Christer Andersson, Göteborg
Christina Berg, Göteborg
Erik Wall, Kristianstad
Hanna Åsberg, Stockholm
Ingmarie Skoglund, Borås
Per Johansson, Kanslichef, SLS
Utredningssekreterare: Susann Asplund
Johansson, SLS

Vårdare av boksamlingen:
Ove Hagelin, Stockholm
Vårdare av de medicinhistoriska samlingarna:
Gunilla Bolinder, Stockholm
Vårdare av medaljsamlingen:
Jörgen Sigurd, Piteå
Vårdare av porträttsamlingen:
Mårten Rosenqvist, Stockholm

TJÄNSTLEDIGHET FÖR
UTLANDSUPPDRAG

Gunilla Bolinder, Stockholm

Anna-Theresia Ekman, Stockholm
Bo Runesson, Stockholm
Johan von Schreeb, Stockholm
Helena Frielingsdorf, Stockholm
Märit Halmin, Stockholm
Tobias Alfvén, Stockholm

SLS YNGRELÄKARFÖRENING
..............................................................

PROGRAMKOMMITTÉN
Ordförande: Ola Björgell, Malmö
Andreas Borsiin, Karlskrona
Anna Nager, Stockholm
Anne Björk, Uppsala
Bo Runeson, Stockholm
Gunnar Ljunggren, Stockholm
Hans Hjelmqvist, Örebro/Stockholm
Kiku Pukk Härenstam, Stockholm
Marcus Schmitt-Egenolf, Umeå
Maria Öhman, Uppsala
Mats Ulfendahl, Stockholm
Mikael Hoffmann, Linköping
Märit Halmin, Stockholm
Per Johansson, Stockholm
Tobias Alfvén, Stockholm

..............................................................

KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENINGEN

TISDAGSDEBATTER

KONST & LÄKEKONST

PROJEKT & ARBETSGRUPPER
..............................................................
ASYLPROJEKTET

PLACERINGSRÅDET

Dan-Anders Lidholm, Södertörns Högskola
John Wahren, Karolinska Institutet
Karin Sparring Björksten, Stockholms
Psykiatrienhet
Per Johansson, Kanslichef, SLS
Pernilla Ek, Länsstyrelsen
Sam Yildiri, Länsstyrelsen
Sten Lindahl, Karolinska Institutet
Stina Hållsten, Södertörns Högskola
Administratör: Ellinor Schmidt

KLINISK REVISION
Ordförande: Niklas Ekerstad
Eva Arvidsson, Lund
Gunnar Akner, Stockholm
Karl Sallin, Stockholm
Magnus G Lind, Stockholm
Rurik Löfmark, Gävle
Stella Cizinsky, Örebro
Kansliet: Per Johansson (kanslichef ), Susann
Asplund Johansson (organisationssekreterare)

LEVNADSVANEPROJEKTET 2.0
Projektledare: Anna Kiessling, Stockholm
Ann-Marie Calander, Göteborg		
Eva Zeisig, Stockholm		
Jill Taube, Stockholm		
Roger Olsson, Östersund		
Yvonne Lowert, Stockholm		
Åsa Wetterqvist, Uppsala		
Projektkoordinator: Lilian Lindberg

Ordförande: Hampus Holmer
Vice ordförande: Magnus Hallor
Anna Sundin, adjungerad ledamot
Anna-Theresia Ekman, global Hälsa-sekreterare
Tove Freiburghaus, etiksekreterare
Anton Jansson, kvalitetssekreterare
Anton Jarnheimer, preventionssekreterare
Emilia Carlqvist, vetenskaplig sekreterare
Sami El Amrani & Christoffer Hintze, eHälsosekreterare 		
Sofia Zettermark, utbildningssekreterare
Stina Fredriksson, redaktör SLS-aktuellt
Lokalortsrepresentanter:
Linköping: Ellen Björheden
Skåne: Jaskirt Matharu
Stockholm: Magnus Winther
Umeå: Hanna Jerndal, Rebecka Assarsson
Uppsala: Maria Öhman
Örebro: Sebastian De Brun Mangs
Valberedning: Mia Engström, Lis Abazi, Sarah El
Gharbi, Fredrik Oher

Bo Runeson
Sekreterare: Annie Melin

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

..............................................................

VÄRD

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

REVISORER

..............................................................

Jens Karlsson
Förtroendevalda:
Margareta Troein Töllborn
Silvana Naredi

....... SLS KANSLI

SLS AKTUELLTS
REDAKTIONSRÅD
Agneta Davidsson Ohlson, SLS redaktör
Britt Skogseid, SLS vice ordförande
Jaana Logren Bergqvist, SLS kommunikationsansvarig
Ulrica Segersten, chefredaktör, Inpress

UNDERSTÖDSFONDERNA
Kerstin Hulter Åsberg, Inspektor, Uppsala

VALBEREDNING (FROM 1/7 2017)
Ordförande: Ulf Gunnarsson, Umeå
Hanna Brauner, Stockholm
Helena Dreber, Stockholm
Helena Nordenstedt, Stockholm
Jörgen Månsson, Göteborg
Kerstin Nilsson, Örebro
Mats Holmström, Stockholm
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...........................................................................

Ordförande: Mats Ulfendahl, Stockholm
Vice ordförande: Ola Winqvist, Stockholm
Anders Blomberg, Umeå
Ann Josefsson, Linköping
Annika Rosengren, Göteborg
Bo Norrving, Lund
Bodil Ohlsson, Malmö
Carl-Johan Carlhäll, Linköping
Elisabeth Ronne Engström, Uppsala
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Förvaltningsberättelse

Svenska Läkaresällskapet, org. nr 802002-1914, årsredovisning 2017

Nämnden för Svenska Läkaresällskapet (SLS), organisationsnummer 802002-1914, avger härmed årsredovisning för
1 januari - 31 december 2017. (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 2017 har SLS delat ut 37,7 Mkr (41,4 Mkr) till ändamålen. För SLS, inklusive stiftelserna, uppgår
likvida medel samt fondandelar och långfristiga värdepapper till ca 1,7 miljarder kronor. SLS har under året mottagit
nya donationer.

Kommentarer till årets resultat
Rörelseresultatet summerar till -6,7 Mkr (-4,8 Mkr). Resultatet efter finansiella investeringar är -2,3 Mkr (-2,2 Mkr).

Kommentarer till årets resultat
Flerårsöversikt Rörelseresultatet summerar till -6,7 Mkr (-4,8 Mkr). Resultatet efter finansiella investeringar är -2,3 Mkr (-2,2 M
(Tkr)
2017
2016
2015
2013/2014 * 2012/2013
Flerårsöversikt
Rörelsens intäkter
25 616
Resultat efter finansiella
poster
-2 290
(Tkr)
Balansomslutning
57 423
Rörelsens intäkter
* avser 18 månader
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
* avser 18 månader

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
2017 beviljades SLS statsbidrag för att fortsatt driva "Levnadsvaneprojektet". Syftet med projektet är att stödja att
det preventiva och hälsofrämjande arbetet integreras i hälso- och sjukvården. SLS har även tilldelats statsbidrag för
att bedriva ett utbildningsprogram för asylsökande läkare. Dessutom beviljades SLS statsbidrag för att ta fram en
skrift om personcentrerad vård tillsammans med fyra andra professionsorganisationer.
2017 har vi ingått i referensgrupper till flera statliga utredningar - bland annat Samordnad utveckling för god och
nära vård (S 2017:01) och Socialdepartementets utredning om bastjänstgöring för läkare - och besvarat närmare 30
remisser. Vi har även varit representerad i organ inom statliga myndigheter såsom Socialstyrelsens ST-råd och
Inspektionen för vård och omsorgs insynsråd.
SLS har under året fortsatt sitt engagemang för en patientorienterad hälso- och sjukvård som vilar på vetenskapliga
och medicinska grunder. Bland annat har vi kritiserat storskaligt införande av Värdebaserad vård (VBV) inom
sjukvården, vilket lett till ett regeringsuppdrag till SBU att se över kunskapsläget när det gäller VBV. SLS har även
tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening tagit ställning mot att läkare och sjuksköterskor medverkar vid
tvångsmedicinering av personer som ska transporteras före eller under avvisning/utvisning. I flera debattartiklar har
vi argumenterat för att den etiska plattformen för prioriteringar måste stärkas.
I SLS hus har vi 2017 ordnat flera spännande möten och vetenskapliga sammankomster som webbsänts över landet.
Det har varit Etikdag, Preventionsdag, E-hälsodag och flera Berzeliussymposier. I Almedalen deltog SLS för fjärde
året i rad med eget program. SLS seminarier lyfte några av hälso- och sjukvårdens mest brännande frågor, bland
annat det digitala mötet och läkarens roll i det hälsofrämjande arbetet.
Medlemmar
SLS hade vid utgången av 2017 10 500 (11 000) medlemmar.
Nämnden och arbetsutskottet
Nämndens sammansättning framgår av sidan 11. Nämnden har haft åtta sammanträden och arbetsutskottet åtta
sammanträden under 2017.
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 god utveckling under året, med en uppgång på 7,1 % för 2017. Huvuddelen av
tillgångarna finns inom aktier och räntebärande placeringar.
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21 623
24 313
-2 195
-54
2017
2016
63 756
64 592
25 616
21 623
-2 290
-2 195
57 423
63 756

44 271
30 624
22015
184
-3 616 *
2013/2014
50 185
75 343
24 313
44 271
-54
2 184
64 592
50 185

2012/201

30 6
-3 6
75 3
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Resultaträkning

Balansräkning

Kr

Not

Rörelsens intäkter
Medlemsintäkter
Verksamhetsbidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

1
2
3

Rörelsens kostnader
Informations- och kunskapsspridning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

4
5
6

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter
Räntekostnader och liknade resultatposter
Summa finansiella poster

7

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2017-01-012017-12-31

5 449 631
10 133 396
8 547 115
1 485 720
25 615 862

5 569 375
6 540 357
8 199 712
1 313 170
21 622 614

-11 963 836
-7 815 757
-12 567 743
-32 347 335

-8 788 449
-7 124 321
-10 532 528
-26 445 298

-6 731 473

-4 822 684

4 408 517
33 836
-590
4 441 763

2 623 177
8 604
-3 885
2 627 896

-2 289 710

-2 194 788

-2 289 710

Resultatdisposition
Ianspråktagande av ack. realisationsresultat
Summa årets resultatdisposition

2016-01-012016-12-31

2 289 710
2 289 710

-2 194 788

2 194 788
2 194 788

Kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

10
10
50
70

10
10
50
70

500 000
50 010
38 365 006
38 915 016

500 000
50 010
54 156 258
54 706 268

Summa anläggningstillgångar

38 915 086

54 706 338

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

419 583
65 022
698 548
17 651 114
18 834 268

722 592
7 030
811 046
7 508 829
9 049 498

57 749 354

63 755 836

33 726 243

36 015 953

1 442 478
12 091 695
13 534 172

2 244 432
19 152 005
21 396 436

2 313 614
3 282 999
4 892 326
10 488 939

2 288 186
1 734 573
2 320 688
6 343 446

57 749 354

63 755 836

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad
Inventarier
Konst, litteratur och medaljsamlingar
Summa materiella anläggningstillgångar

8

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran koncernföretag
Andelar koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

9
10

11

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital

12

Långfristiga skulder
Beviljade icke utbetalda anslag
Ändamålsbestämda donationer
Summa långfristiga skulder

13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

14
15

Summa eget kapital och skulder

76
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Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, samt de som
anges i BFNAR 2012:1. Då det är första gången detta samlade regelverk tillämpats innebär det byte av
redovisningsprincip. Detta har dock inte väsentligt påverkat jämförbarheten med föregående år.

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.
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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.

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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2017-01-012017-12-31

Noter
Not 1

Verksamhetsbidrag

5 696 062
2 851 054
8 547 115

629 870
855 850
1 485 720

2 419 590
857 839
2 865 329
1 969 888
3 040 668
810 523
11 963 836

5 162 899
3 036 813
8 199 712

300 925
1 012 245
1 313 170

2 342 617
1 622 271
1 315 639
1 494 265
1 040 965
7 815 757

2 741 367
1 019 243
972 812
3 256 511
798 517
8 788 449

2 095 850
1 746 352
1 214 043
1 234 223
833 853
7 124 321

409 920
249 032
658 952

392 609
94 500
487 109

2 358 570
1 584 265
385 567
4 328 402

2 027 612
1 372 421
397 858
3 797 892

12 567 743

10 532 528

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Summa

10
3
13

8
3
11

Könsfördelning inom Svenska Läkaresällskapets nämnd
Kvinnor
Män
Summa

4
9
13

4
8
12

1 650 204
2 758 313
4 408 517

1 838 143
785 034
2 623 177

10

10

Totalt Personalkostnader

Övriga externa kostnader
Konsultkostnader
Resekostnader
IT-kostnader
Möteskostnader
Administrationskostnader
Summa övriga externa kostnader

6 247 527
6 247 527

Sociala- och pensionskostnader
Sociala kostnader
Pensionskostnader inkl. löneskatt
Övriga lönebikostnader
Sociala- och pensionskostnader

Not 7
Not 5

7 580 388
7 580 388

Anställda och personalkostnader

Förtroendevalda och övriga arvoderade
Nämnd
Övriga arvoderade
Summa arvode

Informations- och kunskapsspridning
Ersättningar till medverkande läkare i LV-projektet
Produktion SLS-aktuellt
Framtidens medicin och hälsa
Diverse underentreprenörer
Konferens- och hyreskostnader
Marknadsföring och annonsering
Summa informations- och kunskapsspridning

2016-01-012016-12-31

Löner och andra ersättningar
Personal
Anställda inkl. kanslichef
Summa personalens löner

Övriga Intäkter
Försäljning och övriga intäkter
Berzelius symposier
Summa övriga intäkter

Not 4

4 186 136
2 354 221
6 540 357

Nettoomsättning
Förvaltningsarvode
Konferens- och hyresintäkter
Summa nettoomsättning

Not 3

4 527 889
4 136 795
1 468 712
10 133 396

2017-01-012017-12-31

Noter
Not 6

Statligt verksamhetsbidrag för Levnadsvaneprojektet (LV)
Verksamhetsbidrag
Övriga bidrag
Summa verksamhetsbidrag

Not 2

2016-01-012016-12-31

Resultat från finansiella tillgångar
Utdelning SLS Investeringsfond, SLS depå
Försäljning värdepapper
Summa resultat från finansiella tillgångar

Not 8

Byggnad
Klara Östra Kyrkogata 10, Klara Församling Stockholm
Fastigheten är gravationsfri. Taxeringsvärde behöver ej åsättas.
Fastigheten Stockholm Hägern Större 9
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Noter
Not 9

2017-12-31

Andelar koncernföretag
AB Hygiea (556368-7324)
Antal aktier
Andelar
Bokfört värde

2016-12-31

Noter
Not 11

Anskaffningsvärde

1 000
100%
50 000

1 000
100%
50 000

4 100 000

4 100 000

Equalis AB (556515-2087)
Antal aktier
Andelar
Bokfört värde
Anskaffningsvärde
Summa bokfört värde andelar koncernföretag

384
24%
10

384
24%
10

384 000

384 000

50 010

50 010

Not 10

Finansiella anläggningstillgångar
SLS depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång
Inköp under året
Försäljningar under året
Redovisat värde vid årets utgång

36 806 258
4 000 000
-9 241 687
31 564 571

40 021 224
-3 214 966
36 806 258

Marknadsvärde

40 896 862

45 972 910

Hildegard Machschefe depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång
Försäljningar under året
Redovisat värde vid årets utgång

3 950 000
-3 950 000
0

3 950 000
3 950 000

0

4 168 189

Marknadsvärde
Ingegerd Johansson depå i SLS Investeringsfond
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets ingång
Inköp under året
Försäljningar under året
Redovisat värde vid årets utgång

13 400 000
100 000
-6 699 565
6 800 435

10 900 000
2 500 000
13 400 000

7 434 870

13 706 360

Summa redovisat värde vid årets utgång

38 365 006

54 156 258

Summa marknadsvärde

48 331 732

63 847 459

Marknadsvärde

9/1182

2 519 392
649 000
32 847 561
-2 289 711
33 726 243

2 519 392
649 000
35 042 349
-2 194 788
36 015 953

4 840 320
7 251 375
12 091 695

4 398 213
14 753 792
19 152 005

370 869
117 110
2 746 723
48 297
3 282 999

339 241
285 863
109 468
1 000 000
1 734 573

1 092 565
1 658 258
2 141 503
4 892 326

926 001
1 394 686
2 320 688

Övriga skulder
Personalens skatter
Skuld Levnadsvaneprojektet
Skuld Asylsökande
Övriga skulder
Återförda verksamhetsbidrag
Summa övriga skulder

Not 15

3 713 545
3 795 284
7 508 829

Ändamålsbestämda donationer
Hildegard Machschefe
Ingegerd Johansson
Summa ändamålsbestämda donationer

Not 14

10 747 420
6 903 694
17 651 114

Eget kapital
Föreningskapital
Ändamålsbestämda fonder
Ackumulerat realisationsresultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Not 13

2016-12-31

Kassa och bank
Verksamhetens banktillgodohavanden
Ändamålsbestämda banktillgodohavanden
Summa kassa och bank

Not 12

2017-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

83
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Revisionsberättelse

Stockholm den 10 april 2018

Till Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigeförsamling
Org nr 802002-1914

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Stefan Lindgren
Ordförande

Britt Skogseid
Vice ordförande

Ola Björgell
Vetenskaplig sekreterare

Torbjörn Ledin

Mikael Sandlund

Christina Bergh

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Läkaresällskapet
Verksamheten för räkenskapsåret 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i nämndens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att nämnden använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att fullmäktigeförsamlingen fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.

Patrik Danielson

Märit Halmin

Mats Ulfendahl

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Nämndens ansvar

Karl Sallin

Bo Runeson

Patrick Vigren

Det är nämnden som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Nämnden ansvarar
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar nämnden för bedömningen
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om nämnden avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Ingmarie Skoglund

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige.

Per Johansson
Kanslichef

Jag måste informera nämnden om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuellt
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.

Revisionsberättelse har lämnats den april 2018

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor, EY

Margareta Troein Töllborn
Förtroendevald revisor

Silvana Naredi
Förtroendevald revisor
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
nämndens förvaltning av Svenska Läkaresällskapet för räkenskapsåret 2017.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

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

Stockholm den

Vi tillstyrker att fullmäktigeförsamlingen beviljar nämndens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Nämndens ansvar
Det är nämnden som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon ledamot i något väsentligt avseende
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Margareta Troein Töllborn
Förtroendevald revisor

Silvana Naredi
Förtroendevald revisor
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Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation.
Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.
www.sls.se
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