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Svenska Läkaresällskapet  

  
 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation  
som verkar för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, genom att främja medicinsk forskning, 
utbildning, etik och kvalitet. Arbetet sker i SLS nämnd och kansli, delegationer, kommittéer, 
särskilda arbetsgrupper samt medlemsföreningar och sektioner.  

 
Medlemmar 
Svenska Läkaresällskapet har 52 medlemsföreningar och cirka 30 000 föreningsanknutna 
medlemmar 2022. Därtill har SLS individuella medlemmar som är direkt anslutna till SLS. 

Sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar 
Läkaresällskapet består även av 15 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 16 associerade 
föreningar. 

Fullmäktige 
SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av 
SLS medlemsföreningar, sektioner, kandidat- och underläkarföreningen och lokala läkarsällskap. 

Delegationer  
SLS har 4 permanenta delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik och kvalitet.  

Nämnd 
Är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de 
särskilda delegationerna, samt högst sju övriga ledamöter. Under nämnden finns ett antal 
kommittéer och arbetsgrupper. 

Kansli 
Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef. Härifrån styrs ekonomi, 
administration och huvuddelen av verksamheten. 
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Verksamhetsplan 2021–2022  
 

Avsiktsförklaring  
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, 
en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. SLS syfte är att verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård i samhället, genom att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet. Vår vision 
är bästa möjliga hälsa för alla. Det uppnår vi genom att vara den ledande organisationen som 
stödjer alla läkares utveckling för klinisk och vetenskaplig excellens.  

SLS ska vara den självklara organisationen för läkare som vill möta andra läkare, utvecklas i sin 
läkarroll eller arbeta med frågor med koppling till forskning, utbildning, etik och kvalitet på ideell 
basis. SLS ska även vara den självklara dialogpartnern för regering och myndigheter avseende 
frågor som rör läkarprofessionen och hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Verksamhetsplanen för SLS 2021–2022 är den första sedan SLS medlemsreform trädde i kraft 
den 1 januari 2021. SLS har nu (2022) 52 medlemsföreningar som kan få stöd till föreningens 
arbete och vars medlemmar kan ta del av SLS utbud av fortbildning och om man är läkare 
möjligheter att söka forskningsmedel – och ytterligare medlemsföreningar tillkommer 2023. De 
kvarvarande sektionerna är i år 15 men antalet kommer att minska allt eftersom allt fler ansöker 
om att bli medlemsförening. Därtill har SLS 9 lokala läkarsällskap och 1 kandidat- och 
underläkarförening som från och med 2021 har rösträtt i SLS fullmäktige. 

Avsikten med medlemsreformen var bland annat att öka det demokratiska inflytandet för 
medlemsföreningarna i fullmäktige. SLS nämnd kommer därför att tidigarelägga 
verksamhetsplaneringen och stimulera till ökad dialog i syfte att stärka medlemsföreningarnas 
möjligheter att påverka SLS arbetsformer och inriktning. Ytterligare ett skäl till 
medlemsreformen var att förbättra förutsättningarna att främja det specialitetsövergripande 
arbetet inom SLS och att tillsammans stärka professionens röst i samhället. Medlemsreformen 
har bland annat lett till ökat samarbete med SLS föreningar när det gäller 
specialitetsövergripande programaktiviteter inom ramen för SLS programverksamhet och SLS 
webbinarserie, ett arbete som fortsätter under 2022. 

SLS initierar och driver debatt, sprider medicinsk kunskap, stödjer forskning och utarbetar 
riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument. Vi ingår i statliga utredningar, besvarar 
remisser och utför expertuppdrag för myndigheter. Arbetet sker i SLS nämnd och kansli, 
delegationer, kommittéer, särskilda arbetsgrupper, vetenskapliga sektioner och från och med 
2021 även i våra medlemsföreningar. Samarbetet mellan medlemsföreningarna och SLS kommer 
därför att fördjupas under de närmaste åren och ett initiativ är de välbesökta 
ordförandemötena, men även andra samarbetsformer kan behöva initieras. 

Verksamhetsplanen för 2021–2022 anger övergripande mål, strategier och aktiviteter för SLS 
verksamhet. Inför arbetet med verksamhetsplanen genomfördes en medlemsenkät som gav 
tydligt stöd för fortsatta aktiviteter utifrån SLS kärnvärden: utbildning, forskning, etik och 
kvalitet i vården.  
 
Enkätresultatet visade att SLS bör kraftsamla kring tre områden med utgångspunkt i 
aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvården:  

1. LÄKARES FORTBILDNING: SLS ska bidra till att stärka läkares livslånga lärande med 
särskilt fokus på läkares fortbildning. I detta ingår även att SLS erbjuder en livaktig 
programverksamhet.   
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2. VÅRD EFTER BEHOV: Ett angeläget område för SLS att värna är principen om vård efter 
behov och att särskilt utsatta patientgrupper inte nedprioriteras i fördelningen av 
sjukvårdens begränsade resurser.  

3. STÄRKA PROFESSIONENS ROLL I UTVECKLINGEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN: 
Ytterligare ett prioriterat område är att bidra till att stärka professionens roll i 
sammanhang där beslut om innehållet i sjukvården tas samt att finna former för att föra 
ut SLS modell för kollegial granskning, den s.k. Hippokratesrevision.  

Om SLS ska nå framgång på dessa områden krävs ett stort engagemang från nämnden, ansvariga 
delegationer/kommittéer och föreningarna samt att vi vidareutvecklar vårt påverkansarbete 
och fortsätter att vara en stark röst i debatten.  

Verksamhetsplanen, som är tvåårig, revideras något inför 2022. Dels för att det sker en naturlig 
omsättning av aktiviteter under planperioden (genomförda aktiviteter ersätts av nya), dels för 
att det tillkommer aktiviteter på grund av omvärldsförändringar som SLS måste förhålla sig till. 
Covid-19-pandemin hade stor inverkan på SLS verksamhet under 2021. Under 2022 ser vi hur 
världsläget återigen omkullkastas med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Alla krig 
hotar människors liv och hälsa – och Ukraina liksom Europa står inför en humanitär katastrof 
med flera miljoner människor på flykt. SLS följer noga händelseutvecklingen, anpassar sig efter 
omständigheterna och försöker bidra till en bättre värld med det vi kan erbjuda. En annan 
utmaning är klimatförändringarna som SLS aktivt arbetar för att öka kunskapen om. Valet 2022 
kommer också att prägla SLS verksamhet under året med aktiviteter där vi för fram våra särskilt 
prioriterade frågor.  
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Verksamhetsområde 1 Forskning/vetenskap  
SLS arbetar för att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.  

Arbetet bedrivs främst av delegationen för forskning men även av nämnden och är 
huvudsakligen inriktat på två områden, forskningspolitiskt arbete och forskningsfinansiering. 

Det forskningspolitiska arbetet syftar till att utifrån den betydelsefulla roll och kompetens som 
forskningsaktiva läkare har stödja och utveckla svensk medicinsk forskning och god 
forskningssed. Genom donationer och avkastningen från stiftelser finansierar SLS 
forskningsprojekt, postdoktoral utbildning samt resebidrag för kongressresor eller 
forskningsvistelse. För att uppmuntra blivande läkare att forska har SLS även inrättat ett 
introduktionsstipendium för medicinsk forskning.  

Mål 2021–2022 
• SLS är en synlig aktör som stöder klinisk forskning i läkares alla karriärsteg 
• SLS verkar för att upprätthålla förtroendet för och öka kompetens och kvalitet i den 

kliniska forskningen 
• SLS identifierar och främjar klinisk forskning inom angelägna områden  

Aktiviteter 
Delegationen för medicinsk forskning 

• Anordna rundabordssamtal om hälsodata 
• Aktivt annonsera utlysningar, priser och aktiviteter på sociala medier 
• Utveckla mentorskap för yngre forskare 
• Upprätta och presentera SLS forskningspolicy 
• Arrangera utbildning för unga forskare i presentationsteknik 
• Juridisk genomlysning av lagrum för klinisk forskning 
• Utlysa nya satsningar för forskningsstöd 
• Säkra finansiering för forskartjänster med externa sponsorer 

 
SLS nämnd 

• Fortsatt medverka i Forska!Sveriges ”Agenda för hälsa och välstånd”. 
• Ta fram och publicera statistik/forskningsfakta som uppdateras regelbundet 
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Verksamhetsområde 2 Utbildning  
SLS främjar och bevakar förutsättningar för läkares utbildning från grundutbildning till 
fortbildning med utgångspunkt från patienternas, verksamhetens och samhällets behov. 

Arbetet bedrivs av delegation för utbildning, programkommittén och nämnden. Samtliga av SLS 
delegationer, kommittéer och arbetsgrupper har ett ansvar att bidra med programaktiviteter. 
Verksamhetsområdet omfattar även Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet.   

Arbetet syftar främst till att stärka läkarnas förutsättningar för en god utbildning och 
kompetensutveckling genom hela yrkeskarriären.   

Mål 2021–2022 
Övergripande mål:  

Läkare med hög kompetens genom hela yrkeslivet.  

Mål: 

• Goda förutsättningar för livslångt lärande från grundutbildning över specialistutbildning 
till fortbildning, där progression och hög kvalitet utgör en röd tråd. 

• En fortbildning som verkar för att alla läkare fortlöpande vidareutvecklar erforderliga 
kompetenser för arbetsuppgifter de ställs inför. 

• Hög kvalitet och tillräcklig tillgång till allmäntjänstgöring (AT)    
• En bastjänstgöring (BT) som håller hög kvalitet och koordineras med såväl nuvarande 

som kommande specialisttjänstgöring (ST). 
• En specialiseringstjänstgöring (ST) som håller hög klass, där professionen i högre 

utsträckning deltar i att pröva uppnådd kompetens inför utfärdande av specialistbevis. 
• En hög kvalitet på nuvarande och ny grundutbildning. 
• En programverksamhet i SLS regi som är av hög kvalitet, relevant, kostnadseffektiv och 

tillgänglig för medlemmarna. 

Aktiviteter 
Delegationen för utbildning  
Under året fokuserar delegationen på läkarens livslånga lärande, med speciellt fokus på läkares 
fortbildning.  

• Fokusera på läkares fortbildning, där opinion om fortbildning som en 
patientsäkerhetsfråga samt satsning på fortbildning som en del av kontinuerlig 
professionell utveckling särskilt behöver uppmärksammas. 

• Arbeta enligt framtagen kommunikationsplan för att föra ut SLS fortbildningspolicy. 
• Stödja arbetet i SLS sektioner/medlemsföreningar att utifrån SLS fortbildningspolicy 

bedriva arbetet inom den egna sektionen/medlemsföreningen. 
• Beskriva/utreda förutsättningarna för fortbildning bl a reglering, som underlag för SLS 

policy i frågan. 
• Verka för aktivt lärande i det vardagliga arbetet som del av CPD och utreda frågan om 

utbildningsansvarig inom varje verksamhet. 
• Driva opinion om att utbildningarnas kvalitet säkras oavsett en verksamhets 

organisationsform.  
• Verka för att utbildningsansvaret regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
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• Stödja processen för införandet av 6-årig grundutbildning och bevaka att tillräckliga 
resurser avsätts för hela utbildningen, universitetens del samt samverkan med 
regionerna.  

• Fortsatt bevaka implementeringen av BT och verka för tillräcklig dimensionering av AT 
genom att ingå i arbetsgrupp om AT/BT inom Nationella vårdkompetensrådet, samt 
bevaka hur BT påverkar hela ST och effekter av regeringens övergångsbestämmelser.  

• Verka för införande av EPA (entrustable professional activities; på svenska förtroende-
baserade professionella aktiviteter) inom såväl BT som ST-utbildningen. 

• Etablera regelbundna kontakter med de medicinska fakulteterna för frågor inom 
utbildningsdelegationens ansvarsområde, tillsammans med andra grupper i SLS. 

• Fortsatt ingå i ST-rådet och i Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp om AT och 
BT. 

• Samverka med myndigheter och nationella och internationella nätverk. 
• Delta i det nordiska utbildarmötet och samarbeta med läkarförbundets utbildnings- och 

forskningsråd. 
• Arbeta med implementering av SLS ramverk för hur certifiering av enskilda individers 

ansökningar om bevis för subspecialisering ska beredas inom SLS.  
• Bidra till arrangemang av fortbildningsaktiviteter inom ramen för SLS 

programverksamhet. 
• Besvara remisser, delta i debatten m.m. 

 

SLS nämnd 
• Delta i arbetet med att kommunicera SLS fortbildningspolicy. 

Programkommittén  
Programkommittén har det strategiska ansvaret för SLS samlade mötesverksamhet och 
bidrar till det övergripande målet ”läkare med hög kompetens genom hela yrkeslivet” 
genom att erbjuda utbildning och fortbildning för läkare. 
 
Arbetet sker i samarbete med SLS delegationer, kommittéer, arbetsgrupper samt föreningar och 
ska koppla till SLS kärnvärden och mål i respektive delegation, kommitté och arbetsgrupp. SLS 
bidrar även med program i konferenser och möten som andra organisationer arrangerar eller 
där SLS är med som medarrangör eller samarbetspartner. Till exempel under ”Framtidens 
Specialistläkare” och ”Stora Likarättsdagarna” där SLS bidrar med utbildningar i etik, mångfald, 
jämlikhet och bemötande samt ST kurser. 

SLS programkoncept har reviderats med anledning av pandemin och den efterföljande 
digitaliseringen, något som ökat möjligheten för fler läkare att delta i SLS programverksamhet. 
Kommittén avser att ytterligare se över programkoncepten för att anpassa till SLS nya 
organisation. Programverksamheten ska fortsatt fungera som plattform för nätverkande och 
kollegialt lärande och bidra till ökat samarbete, tillgänglighet och närvaro med SLS föreningar, 
nu med ökat fokus på fortbildningsdagar med klinisk relevans som vänder sig till läkare över 
specialitetsgränserna, något som visat sig vara en framgångsfaktor.  

SLS planerade programverksamhet under 2022 består bland annat av:    

1. Utbildnings- och fortbildningsdagar (hel- eller halvdag/fysiskt och eller 
digitalt/hybrid) 
• E-hälsodagen  
• Preventionsdagen 
• Etikdagen 
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• Fortbildningsdag om diagnostiska fel 
 

2. Berzeliussymposier  
• Berzelius Symposium 103 Immunity and autoimmunity in early childhood den 2-3 

juni 2022 
• Berzelius Symposium om klimat & hälsa den 21–22 september 2022 

 
3. Webbinarier/seminarier (digitalt/fysiskt/digifysiskt) 
SLS webbinarserie lyfter aktuella frågor inom SLS delegationer, kommittéer och 
arbetsgrupper och kan även ske i samverkan med SLS föreningar. SLS stöttar även 
föreningar med webbinarier som arrangeras av respektive förening i samverkan med SLS. 
Webbinarierna kan rikta sig till föreningens egna medlemmar eller till alla 
föreningsanknutna medlemmar i SLS.  

 
Aktuella samarbeten under 2022 

• Svensk Förening för Allmänmedicin  
• Svenska Barnläkarföreningen 
• Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa 
• Svensk Förening för Diabetologi 
• Kandidat- och underläkarföreningen 

 
Program med SLS pristagare 

• Programaktivitet med Hippokratespristagare  
• Programaktivitet med Hållbarhetspristagare 
• Programaktivitet med Lennanderföreläsare 
• Programaktivitet med Translationella pristagaren 
 

4. Konst & Läkekonst-serien samt Julfika för nyanlända/asylsökande läkare 
 

Övrigt:  
Ytterligare tillkommande aktiviteter enligt SLS tidigare programkoncept kan genomföras, 
tex SLS på turne, SLS-premiumresor, SLS på sektionernas årsmöte/veckor (Åtta 
programkoncept - Svenska Läkaresällskapet (sls.se). 

 

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) 
KUF vänder sig till läkarstudenter vid en svensk medicinsk fakultet och läkare i Sverige 
fram till legitimation. KUF främjar utbildning, etik, kvalitet i sjukvården, eHälsa, global 
hälsa, prevention samt vetenskap och forskning; för att stärka nuvarande och blivande 
läkare i deras yrkesroll – gentemot patienter, sjukvården och samhället, i Sverige och 
globalt.  

KUF ska vara en aktiv röst för studenter och underläkare på lokal och nationell nivå genom att 
organisera evenemang och forum för diskussion och förkovran, genom samarbete med relevanta 
aktörer samt genom att delta i samhällsdebatten via sociala och traditionella media.  KUF delar 
även ut stipendier och priser samt representerar sina medlemmar i Svenska Läkaresällskapets 
(SLS) nämnd, delegationer och kommittéer. KUF:s vision är att verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård genom att bredda och fördjupa läkarrollen utifrån ett student- och 
underläkarperspektiv. 

Under verksamhetsåret 2022 kommer föreningen att fokusera på att stärka engagemanget i de 
nyetablerade nationella intressegrupperna inom respektive verksamhetsområde samt fortsätta 
att erbjuda digitala nationella evenemang öppna för alla medlemmar. Föreningen planerar även 

https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/slsprogramverksamhet/atta-programkoncept/
https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/slsprogramverksamhet/atta-programkoncept/
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för en medlemsdag och för att dela ut fyra olika priser; Asklepiospriset för bästa projektarbete, 
Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel, debattpriset Röst samt etikpriset Columna. Det 
långsiktiga strategiarbetet kommer fortsätta, framför allt med fokus på övergången till det 
sexåriga läkarprogrammet, införandet av bastjänstgöringen och dess påverkan på medlemskrav 
samt medlemsvärvning. Även utvecklingen av föreningens kommunikationsmetoder kommer att 
fortgå och KUF kommer att fortsätta kämpa med frågor inom området etik, och verka för att 
antidiskrimineringsarbetet genomsyrar hela föreningens verksamhet. 
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Verksamhetsområde 3 Etik  
SLS arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården.  
 
Många medicinskt etiska grundfrågor är av tidlös art, som respekten för patientens autonomi 
och integritet samt kravet att upprätthålla rättvisa. Men då läkarens verksamhet är en del av ett 
föränderligt samhälle uppstår hela tiden nya utmaningar och behov av avvägningar. Nya 
behandlingsmetoder liksom informationssamhällets genomslag på sjukvårdens område skapar 
behov av kontinuerlig etisk reflektion och nya ställningstaganden. Klyftan mellan vad som kan 
göras i hälso- och sjukvården och vad resurserna räcker till väcker frågor om vem som ska få del 
av vilka insatser.  

Arbetet bedrivs främst av delegationen för medicinsk etik men även av nämnden och i 
samverkan med medlemsföreningarna/sektionerna, andra delegationer och kommittéer.  

Arbetet syftar till ökad etisk medvetenhet och reflektion i hälso- och sjukvården.  

Mål 2021–2022 
• Förbättra läkares förutsättningar för att kunna fatta etiskt underbyggda medicinska 

beslut och handla på ett etiskt försvarbart sätt i en föränderlig värld, där såväl e-Hälsa 
och nya styrsystem implementeras och pandemier kan inträffa 

Aktiviteter 
Delegationen för medicinsk etik 

• Bedriva aktiv omvärldsbevakning för att fånga upp och diskutera aktuella medicinskt-
etiska frågor samt etiska aspekter i det vardagliga klinikarbetet och i vissa fall 
kommentera eller göra uttalanden med anledning av dessa.  

• Arrangera gemensam etikdag om ett aktuellt och brännande ämne tillsammans med 
Läkarförbundet.  

• Följa lagstiftarens och myndigheternas arbete genom remissbesvarande och 
uppföljning/bevakning; särskilt i frågor om behovsstyrd hälso- och sjukvård, donation, 
gen-etik, internationellt samarbete mot organhandel, integritet, patienträtt, patienters 
medverkan i undervisning, icke beslutskapabla patienters ställning och rätten till lika 
vård. 

• Revidera och vid behov utforma nya etiska riktlinjer.  
• Delta i diskussionen om patientcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i samverkan 

med delegationen för medicinsk kvalitet.  
• Fortsatt arbeta inom området läkares ansvar och professionalitet. 
• Fortsatt arbeta med att analysera de växande fenomenen privata sjukvårdsförsäkringar 

och försäljning av medicinskt omotiverade undersökningar ur ett professionsetiskt 
perspektiv. 

• Föra diskussionen vidare om läkarassisterat döende som både en läkarfråga och en 
samhällsfråga. 

• Följa upp den avancerade etikkursen (hösten 2019) för kliniska handledare/lärare på 
läkar- och sjuksköterskeprogrammen som hade som mål att underlätta och förbättra 
etikundervisningen och handledningen på klinikerna.  

• Utse Hippokratespristagare till SLS etikpris och bjuda in till DME samt arrangera 
programaktivitet med pristagaren. 

• Representera SLS i Statens medicin-etiska råd (Smer) och Socialstyrelsens etiska råd, 
samt i regeringsuppdraget rörande horisontella prioriteringar. Bidra till medicinskt-
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etisk kunskapsspridning genom utåtriktad verksamhet i form av seminarier, 
utbildningsdagar etc. 

• Vara SLS representant i referensgrupp till Prioriteringscentrum, Linköping 

SLS nämnd 
• Medverka i Socialstyrelsens regeringsuppdrag att utveckla särskilda 

prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården i händelse av kris och krig.  
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Verksamhetsområde 4 Kvalitet/Hälsa och sjukvård  
SLS arbetar för att främja kvalitet och utveckling inom hälso- och sjukvården med frågor 
som rör styrning, organisation och övergripande med kvalitets- och säkerhetsfrågor (4A).  

SLS arbetar också för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ökad kunskap och 
medvetenhet om prevention, levnadsvanor och global hälsa är en förutsättning för att nå en 
mer rättvis och jämlik hälsa (4B).  

4A. Styrning, organisation och övergripande kvalitets- och 
säkerhetsfrågor  
Arbetet bedrivs av delegationen för medicinsk kvalitet och av nämnden samt de kommittéer som 
tillsatts av nämnden; kommittéerna för kvalitetsutveckling, säker vård, läkemedelsfrågor, eHälsa och 
medicinsk språkvård.  

Arbetet syftar till att förändra hälso- och sjukvårdens styrning så att den bidrar till utvecklingen av god 
vård med utgångspunkt från patientmötet och med tillit till det professionella ansvaret samt ger stöd 
för medicinska prioriteringar.  

Mål 2021–2022 
Övergripande mål:  

En patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård av hög kvalitet, baserad på etiska 
principer och utformad på vetenskapliga och professionella grunder.  

Mål:  

• En professionsstyrd kunskaps- och kvalitetsutveckling. 
• Minskat antal vårdskador genom hög medvetenhet och kunskap om patientsäkerhet. Verka för 

goda förutsättningar för att utföra arbetet på ett patientsäkert sätt. 
• Säker och effektiv läkemedelsbehandling. 
• Digitala stöd för god vård, utformade tillsammans med användarna. 
• Stärkt primärvård med allmänmedicin som bas.  

Aktiviteter 
SLS nämnd 

• Arbeta för att professionsbaserad kvalitetsrevision kan vara en modell för 
kvalitetsrevision inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkt är den revisionsmodell (s.k. 
Hippokratesrevisionen) som tagits fram av en särskild arbetsgrupp inom SLS och som 
presenterades i slutrapport hösten 2020.  

• Driva arbete i en särskilt tillsatt arbetsgrupp inom nämnden för  frågor som rör hälso- 
och sjukvårdens organisation och styrning, i enlighet med verksamhetsplanen beslutad 
av fullmäktige för 2021 och tilläggsyrkande till motion 4 om att nämnden ska tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift att utreda kunskapsstyrningssystemet inklusive ägarskapet och 
verka för att det förändras i enlighet med SLS anda.  

• Fortsatt arbeta för en stärkt primärvård i enlighet med SLS remissvar på betänkanden 
från den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (Dir 2017:24) 
och SLS primärvårdspolicy.  

• Medverkar i referensgrupp till Socialstyrelsen i regeringsuppdrag om att genomföra 
insatser för att främja omställningen till en god och nära vård. 
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• Medverka i referensgrupp till statliga utredningen om en Äldreomsorgslag (Dir. 
2020:142) 

• Medverka i referensgrupp till statliga Tillgänglighetsdelegationen. 
• Samverka med andra organisationer och myndigheter, bland annat delta i Nationellt 

försäkringsmedicinskt forum, fortsatta kontakter med Inspektionen för vård och omsorg, 
bl.a. genom deltagande i dialogforum.  

• Fortsatt arbete i de tre arbetsgrupper som tillsattes under nämnden efter fullmäktige 
2019 och fullmäktige 2020; Kraftsamling för ungas psykiska hälsa, klimatgruppen och 
Välj vård klokt! 
 

Delegationen för medicinsk kvalitet 
Kvalitets- och utvecklingsarbete i vården ska ske med samma ansats som annan 
kunskapsutveckling, vara grundad på beforskade metoder samt utvärderas vetenskapligt 
så att de metoder som används utvecklas och anpassas till hälso- och sjukvården.  

Fortsatt utveckling av arbetssätt för delegationen: 

• Kartlägga hur medlemsföreningar och sektioner bedriver kvalitetsarbete samt om behov 
av stöd eller samarbete finns.  

• Samverka med och även ingå med ledamot i SLS nämnds arbetsgrupp om 
kunskapsstyrning, som tillsattes efter beslut i SLS fullmäktige 2021. 

• Fortsätta arbetet med att öka samordningen av frågor i kommittéerna för 
kvalitetsutveckling, säker vård, läkemedelsfrågor och eHälsa genom separata 
ordföranderåd och även genom att representanter för kommittéerna är adjungerade i 
delegationen.  

• Nära dialog och samverkan med SLS arbetsgrupp Välj vård klokt! 
• Delta i Nationell plattform för förbättringskunskap 
• Upprätta kontakt och samverkan med andra professionsorganisationer. 

Vården som lärande organisation:  

• I samarbete med nämnden och övriga delegationer utveckla en modell för hur kunskap 
från forskning omsätts i lärande och utveckling av praxis – ett lärandehjul, och beskriva 
SLS delegationers, kommittéers och medlemsföreningars/sektioners arbete i förhållande 
till detta. Uppföljning och kvalitetsregistrens betydelse i lärandet är en viktig del. 

• Fortsatt följa Nationellt system för kunskapsstyrnings arbete med framtagande av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.  

• Aktivt verka för att SLS kan bidra i regionernas Nationella system för kunskapsstyrning 
med kunskap och kompetens inom kvalitet, patientsäkerhet samt utbildning och 
forskning  

• Delta i strategiska möten och själva arrangera möten för att bidra till lärande och 
diskussion med koppling till kunskapsstyrning.  

• Verka för systematisk och fortlöpande utvärdering av kunskapsstyrningsorganisationen. 
• Delta i arbetet med att förvalta och vidareutveckla arbetet framöver om 

professionsbaserad kvalitetsrevision, efter att arbetsgruppen lämnat sin slutrapport till 
nämnden hösten 2020.  

Utbildning och kommunikation:  

• Tillsammans med kommittén för säker vård arrangera ett internationellt möte om 
”diagnostiska fel”.  
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• Arrangera dialogserie om kvalitet och kunskapsstyrning med målgruppen 
medlemsföreningar och sektioner.  

• Debatt, omvärldsbevakning  
• Svara på remisser.  

 
Kommittén för kvalitetsutveckling  
Kommittén bevakar utvecklingen inom de medicinska kvalitetsregistren, deras ledning 
såväl centralt som per register.  
Kommittén fortsätter för SLS räkning bevaka utvecklingen inom de medicinska 
kvalitetsregistren, deras ledning såväl central inom SKR som per register. Målet är att stärka 
professionens styrkraft avseende registrens utveckling och försäkra professionen 
tolkningsföreträde vad avser insamlade data. Arbetet kommer bedrivas i nära samarbete med 
föreningen för de Nationella kvalitetsregistrens registerhållare, NKRF. 
 
Arbetet i frågan om spårbarhet av olika implantat inom sjukvården har drivits i en arbetsgrupp 
inom Svenska institutet för standarder (SIS). Ordförande i kommittén för kvalitetsuteckling är 
också ordförande i denna arbetsgrupp. Ett preliminärt förslag presenteras i ett webb-
seminarium under november. Förhoppningsvis kan ett förslag föreligga under våren 2022. SLS 
och flera av dess sektioner liksom Kvalitetsdelegationen kommer då vara remissinstanser.  
 
Kommittén fortsätter också sin bevakning rörande användning av information från 
hälsodataregister, i forskning, kvalitetsarbete och i andra sammanhang, av tredje part såsom 
företag, organisationer för kontraktsforskning och av utländska forskningsorganisationer. En 
starkt ökad begäran av sådana data från registren har förmärkts de senaste åren, vilket skapat 
en avsevärd arbetsbörda för registren och deras registerhållare.   

Kommittén för säker vård 
Kommittén bidrar till att öka kunskapen och engagemanget i patientsäkerhetsfrågor.  För 
2022 planeras två chefläkardagar på SLS samt fyra webbinarier. Kommittén planerar även att 
tillsammans med delegationen för medicinsk kvalitet att arrangera ett internationellt möte om 
diagnostiska fel hösten 2022. Kommitténs ordförande ingår i nätverket Samverkan för Säker 
Vård.   

Kommittén verkar för att kunskaper om patientsäkerhet blir en del av läkares grund- och 
vidareutbildning genom samverkan med Socialstyrelsen som har påbörjat inventering på vilket 
sätt ämnet patientsäkerhet förekommer i läkarutbildningarna. Socialstyrelsen har även påbörjat 
arbete med att översätta WHO:s curriculum inom området. Kommittén har i detta område  
kontakt med Utbildningsdelegationen.  

Därtill bidrar kommittén med föreläsningar och debattartiklar i ämnet patientsäkerhet samt 
svarar på remisser.  

Kommittén för läkemedelsfrågor 
Kommittén arbetar för en säker och effektiv läkemedelsbehandling där utgångspunkten 
är ökad delaktighet för patienten i den egna vården.  
Kommittén bevakar hantering av den nationella läkemedelslistan och verkar för utveckling av 
nya arbetssätt när det gäller läkemedelslistan. En viktig del i detta är att utveckla samsyn mellan 
läkare kring ett gemensamt förhållningssätt för ordination av läkemedel. Ett sådant 
förhållningssätt behöver vara oberoende av teknik och journalsystem och ska syfta till att öka 
patientsäkerheten trots tillkortakommanden i stödsystem. Under våren 2022 förs vidare 
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diskussioner med Sveriges läkarförbund och patientföreträdare för att senare eventuellt fatta 
beslut om att föreslå ett nationellt finansierat projekt. 

Kommittén verkar för att läkarens roll och ansvar i läkemedelskedjan förtydligas och lyfts fram. 
Kommittén samverkar med Apotekarsocieteten, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges 
Farmaceuter, Sveriges läkarförbund samt Vårdförbundet genom arbetsgruppen ROAr – roller 
och ansvar för läkemedelskedjan. Kommittén kommer fortsatt att arbeta för att ordination av 
utbytesgrupper baserat på substansnamn införs. Målet är att för läkemedel som byts ut på 
apotek ge patienter ett och samma namn på en viss läkemedelsbehandling över tid genom hela 
läkemedelskedjan – oavsett om patienten hämtar information från vård, apotek eller 
eHälsomyndigheten. Detta arbete vid eHälsomyndigheten behöver påskyndas genom att 
frikopplas från införande av Nationell läkemedelslista i patientjournalsystem. 

Vidare kommer kommittén tillsammans med kommittén för eHälsa verka för att en nationell 
strategi för utveckling, förvaltning och utvärdering av kunskapsstöd, kunskapsdatabaser och 
beslutsstöd tas fram som stödjer anpassade beslut utifrån patientens behov.  
 
Tillsammans med delegationen för forskning, men även delegationen för medicinsk kvalitet, 
inom SLS kommer kommittén verka för att stödja forskning och utveckling inom 
läkemedelsområdet genom tillgängliggörande av hälsodata på individnivå med ett samtidigt 
bevarat skydd av integriteten för patienten.  

Kommittén ingår i expertgrupp till TLV i deras regeringsuppdrag om att utveckla farmaceutiska 
tjänster vid öppenvårdsapotek Utgångspunkten för kommittén i detta arbete är att stödja 
utveckling och utvärdering av tjänster som stödjer samordning i läkemedelskedjan mellan 
läkare, sjuksköterskor och farmaceuter samt att se på säkerhet och kostnadseffektivitet ur ett 
systemperspektiv.  

Kommittén besvarar remisser och förfrågningar, bedriver omvärldsbevakning samt deltar i 
debatten.  

Kommittén för eHälsa 
Kommittén arbetar för att kliniskt verksamma professionsföreträdare deltar på alla nivåer 
i utformningen av digitala stöd, att myndigheter och andra aktörer inom området förstår 
vikten av att professionen involveras samt att kompetensen inom eHälsa höjs inom 
professionen.  
Kommittén medverkar i Socialstyrelsens råd för eHälsa och gemensam informationsstruktur och 
Svenska Institutet för Standarder (SIS):s arbetsgrupp för hälsoappar och regionernas 
informationsnätverk och med SLS övriga grupper, framför allt delegationen för medicinsk 
kvalitet. Kommittén fortsätter att tillsammans med kommittén för läkemedelsfrågor verkar för 
modifiering av införandet av Nationella Läkemedelslistan.  
 
Kommittén kommer att arbeta för att få in eHälsa/medicinsk klinisk informatik i 
läkarprogrammet och inom fortbildningen. Tillsammans med utbildningsdelegationen kommer 
kommittén att ta fram underlag för certifiering och senare tilläggsspecialitet i ”klinisk 
informatik”. Under 2022 planeras fortbildning om eHälsa med tema ”hälsoappar” respektive 
”Regionernas införande av vårdinformationssystem och hur dessa förhåller sig till nationella 
system” inkl. projektet ”Reduce the clinicians burden”, som kommittén arbetar med tillsammans 
med SIS och sektionen för medicinsk informatik (SFMI). Möte med Läkarförbundets digitala råd 
planeras i januari. Kommittén omvärldsbevakar och medverkar i relevanta konferenser och 
informationsdagar om eHälsa och vårdens digitalisering för att kunna uppfylla punkterna ovan, 
och råda nämnden. Kommittén besvarar även relevanta remisser och förfrågningar. 
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Kommittén för medicinsk språkvård 
Språkvårdskommittén arbetar för att främja ett begripligt, säkert och entydigt fackspråk 
inom svensk hälso- och sjukvård. 
Arbetet sker genom att sprida kunskap om det medicinska språket inom hälso- och sjukvården 
samt befrämja en språklig debatt och en diskussion om språkvård i terminologiskt arbete.  En 
viktig tjänst för aktörer i svensk hälso- och sjukvård är språkkommitténs databas för 
språkfrågor, där språkliga utredningar hålls fritt tillgängliga alltsedan 1990-talet. Databasen 
används med fria sökord. Man ska också kunna ställa frågor via e-post om aktuellt ärende inte 
kan lösas genom fråga till databasen. Efter en uppgradering av Läkaresällskapets IT-miljö har e-
postfunktionen saknats. Under 2022 kommer nämnden att ta ställning till en ny e-postfunktion 
som ska göra språkkommitténs frågetjänst tillgänglig som allmän språktjänst. Efter ett år utan 
fysiska möten planerar språkkommittén att språkkontaktmöte under hösten 2022. 
Språkkommittén kommer också att bidra till Socialstyrelsens arbete med översättning av ICD-11 
till svenska. I kommitténs arbete ingår också att besvara remisser inkomna till Läkaresällskapet 
med fokus på språkliga aspekter. 
 
Arbetsgruppen Kloka Kliniska Val 
Med anledning av en motion i fullmäktige 2020 har en särskild arbetsgrupp utsetts med uppdrag 
att sondera förutsättningar för en kampanj strukturerad enligt modellen Choosing Wisley, 
anpassad efter svenska förhållanden, och i samarbete med relevanta aktörer. Arbetsgruppen 
bildades under hösten 2020 och består av 8 läkare med bakgrund från olika specialiteter. 
Målsättningen för gruppen är att vid projektets slut i maj 2023 presentera ett konkret förslag för 
hur konceptet kan införas som en del av SLS strategi för att stärka förutsättningar för en 
evidensbaserad och långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. I detta ingår även att ta fram förslag 
kring hur konceptet ska integreras med pågående större utvecklingsprojekt inom den svenska 
sjukvården och vilka myndigheter som lämpligen bör involveras.  

4B. Prevention, folkhälsa och global hälsa  
Arbetet bedrivs i kommittén för prevention och folkhälsa och kommittén för global hälsa. Därtill 
sker arbete i två tillfälliga arbetsgrupper. 

Verksamheten syftar till att stödja läkarrollen och hälso- och sjukvårdens insatser vad gäller 
hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser. Därtill att agera i tvärvetenskapligt 
samarbete med andra professionsorganisationer och samhällsaktörer såsom skolan, högre 
utbildningar, arbetsliv, vård och forskning, för att främja jämlik hälsa och hållbar utveckling i 
lokalsamhället, nationellt och globalt.  

Mål 2021–2022 
• Att verka för hälsofrämjande och preventiva insatser som stärker patienters 

psykosociala situation och bidrar till långsiktigt hälsosamma levnadsvanor på lika 
villkor. Därtill bidra till arbetet för en jämlik hälsa i befolkningen. Att verka för att 
läkares arbete med detta baseras på vetenskaplig grund och är en viktig och integrerad 
del i hälso- och sjukvårdens arbete 

• Ökat intresse samt ökad kunskap och medvetenhet om global hälsa på alla nivåer i 
samhället för en hållbar utveckling och en rättvis och jämlik hälsa.  
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Aktiviteter 
Kommittén för prevention och folkhälsa 
Kommittén arbetar för att öka medvetenhet och kunskapen om arbetet med hälsosamma 
levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.  
Kommittén verkar för målet genom påverkansarbete, samverkan och samarbeten, genom att 
besvara remisser, bedriva policyarbete och rådgivningsuppdrag samt genom att delta i externa 
möten och i debatten.  

Kommittén bidrar bland annat i den nationella kunskapsstyrningen genom samarbete med NPO 
Levnadsvanor. Vidare verkar kommittén för att skapa dialog med politiker och beslutsfattare i 
frågor som rör hälsofrämjande, prevention och folkhälsa genom samarbetet mellan Riksdagens 
Friskvårdsnätverk och SLS Hälsans Parlament samt den av regeringen tillsatta kommittén för 
främjande av ökad fysisk aktivitet (FRÄMJAFYS). 

Ambitionen för kommittén är även att samverka med SLS kommitté för Global Hälsa, SLS 
delegation för medicinsk kvalitet i frågor kring kunskapsstyrningen samt SLS arbetsgrupp för 
Kraftsamling för ungas psykiska hälsa. 

Kommittén kommer fortsatt att omvärldsbevaka och delta i debatten samt sprida kunskap inom 
aktuella frågor rörande prevention och folkhälsa. Vidare kommer kommittén att delta i 
relevanta konferenser som rör prevention och folkhälsa; 

• Under 2022 kommer dokumentet ”Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i 
levnadsvanearbete för delmål b2 enligt SoS målbeskrivning 2015 (SOSFS 2015:8)” 
att uppdateras och relanseras. 

• Medverka vid NPO Levnadsvanors webbinarium rörande ”Vårdprogram för 
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.” 

• Bjuda in Riksdagens Friskvårdsnätverk att medverka under Preventionsdagen 2021. 
• Medverka i Almedalen 2022 om möjlighet ges och förhållandena tillåter 
• Kommittén har ambitionen att arrangera ett möte, del tre i ordningen, på temat 

Hållbar idrott under 2022. Vi avser att ansöka om medel från Centrum för 
idrottsforskning som varit medfinansiärer under del 1 och 2. 

• Arrangera den årliga preventionsdagen och efter förslag till programkommittén 
anordna ytterligare seminarier/webbinarier rörande prevention och folkhälsa. 

• Kommittén kommer, om det sker en utlysning och om SLS beviljas medel för 2022 
med inriktning prevention, levnadsvanor och hälsofrämjande, fortsatt ha det 
övergripande ansvaret för SLS arbete med levnadsvanor. Levnadsvaneprojektet 
arbetar främst med hur man bör implementera de nationella riktlinjerna för 
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, arbetet sker bland annat 
tillsammans med de andra professionsorganisationerna. Levnadsvaneprojektet har 
en separat verksamhetsplan (projekt och aktivitetsplan). 

Kommittén för global hälsa 
Kommittén verkar för att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar 
utveckling både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik 
hälsa. 
 
Under 2021 har en arbetsgrupp från KUF arbetat med revision av den tidigare utgivna global 
hälsa-guiden för att inkludera ett större fokus på ämnen som tidigare fått begränsat med 
utrymme (exempelvis psykisk hälsa, definitioner av ”global hälsa” och dess koloniala historia), 
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korta engelska sammanfattningar samt uppdateringar av intervjuer och projektbeskrivningar. 
Till början av 2022 kvarstår layout, korrekturläsning, tryck och release. 
 
”The Swedish Global Health Podcast” planerar fortsatta avsnitts-släpp. Poddgruppen planerar en 
kickoff i början av året för att diskutera en ny strategisk plan för podcasten och en möjlig 
revision av podcastens fokus. 
 
Kommittén undersöker möjligheterna för att arrangera det årliga återkommande ”julfikat” för 
nyanlända/asylsökande läkare under våren 2022, då pandemirestriktioner förhindrade 
genomförande . Kommittén undersöker även hur erfarenheter inom global hälsa bättre kan tas 
tillvara inom svensk hälso- och sjukvård. Här ingår vårt tidigare arbete kring tjänstledighet vid 
humanitära medicinska insatser.  
 
Slutligen kommer kommittén att återuppta diskussionen kring att genomföra en "Swedish 
Global Health Conference 2022”i samarbete med Lunds universitet.  
  
Under 2022 kommer särskilt fokus att läggas på hur global hälsa implementeras i det sexåriga 
läkarprogrammet, samt på att följa och bidra till den allmänna diskussionen i samband med 
valet 2022. 
 
Arbetsgrupp för kraftsamling kring psykisk ohälsa bland barn och ungdom  
En motion till fullmäktige 2019 initierades på grund av flera rapporter om ökande psykisk 
ohälsa hos barn och unga i skolålder. Motionen bifölls och direktivet är att initiera en 
vetenskapligt förankrad tvärprofessionell kraftsamling för elevers psykiska hälsa genom att: 
 

• uppmärksamma beslutsfattare på denna folkhälsofråga och vikten av samarbete mellan 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt skolan och dess elevvård 

• lyfta fram det medicinska perspektivet på förebyggande och hälsofrämjande insatser 
• planera och genomföra ett symposium där professioner och beslutsfattare kan träffas 

och utveckla samarbetet.  
 

En slutrapport presenterades 2021. Kraftsamlingen har för 2022 tre verksamheter inplanerade 
 
1. Webbinarium “barnhälsodag” 28 januari. 
Ett samarrangemang mellan SLL/kraftsamlingen, SBU och Svenska skolläkarföreningen.  
2. Artikel till Läkartidningen.  
3. Webbinarium i Almedalen kring Kraftsamlingen med fokus på psykisk hälsa. 
 
Arbetsgrupp för SLS klimatpolicy 
Till fullmäktige 2019 låg även en motion om SLS och klimatfrågan. Fullmäktige biföll den första 
att-satsen om att ta fram en klimatpolicy som ska ligga till grund för fortsatta strategier 
agerande i och klimatfrågan (övriga besvarades). Därefter har SLS antagit en klimatpolicy som 
utgår från SLS kärnvärden (vetenskap, utbildning, etik och kvalitet) och omfattar både SLS egen 
klimatpåverkan som organisation och hur SLS kan agera för att bidra till en hållbar sjukvård och 
sprida kunskap om kopplingen klimat-hälsa. Under 2022 kommer gruppens primära fokus vara 
att färdigplanera och genomföra Berzeliussymposiet med tema Planetär Hälsa, planerat äga rum 
21-22 september 2022.  
 
Parallellt med ovanstående kommer gruppen att, som föregående år, tillsammans med SLS 
bedöma inkomna nomineringar, samt föreslå en pristagare av SLS hållbarhetspris samt bistå SLS 
att implementera klimatpolicyn.  
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Verksamhetsområde 5 - Organisation 

Verksamhetsområdet omfattar aktiviteter och processer som har med organisationen att göra 
och som ska bidra till att målen inom övriga verksamhetsområden nås. Det handlar om 
förtroendemannaorganisation, kansliet, medlemsservice, huset, ekonomi och förvaltning samt 
extern och intern kommunikation.  

Mål 2021–2022 
Övergripande mål:  

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

Mål:  

• Stark koppling mellan moderföreningen och delföreningarna (medlemsföreningar, 
sektioner, lokala läkaresällskap, KUF och associerade föreningar) i SLS. 

• Medlemskap i SLS ger god nytta.  
• Ekonomi i balans i ett helhetsperspektiv och verksamheten präglad av hög 

kostnadseffektivitet.  
• Hög avkastning på kapitalet utifrån SLS placeringspolicy.  
• Huset erbjuder ändamålsenliga lokaler samtidigt som byggnadens kulturhistoriska 

värden bevaras och lyfts fram.  
• Husets verksamheter ger stabila och goda intäkter.  
• Kansliet har rätt kompetenser och rimliga resurser utifrån verksamhetens behov.  
• Kanslipersonalen erbjuds god och stimulerande arbetsmiljö.  
• SLS är aktiv i den sjukvårdspolitiska debatten. 
• Välfungerande intern och extern kommunikation.   

Aktiviteter 
• Fortsatt arbeta med att stärka medlemsreformen som trädde i kraft 2021 i syfte att 

kunna erbjuda god medlemsnytta och skapa en effektiv och långsiktigt hållbar 
organisation som är väl anpassad till SLS mål och strategier. Detta innebär bland annat 
att nämnden ska  
 Se över hur samverkan, kontakten och dialogen ytterligare kan stärkas mellan 

moderföreningen och medlemsföreningarna samt sektioner, associerade 
föreningar och lokala läkarsällskap, inom ramen för SLS befintliga demokratiska 
struktur. En viktig del i det blir att ta fram förslag på hur processen kring 
verksamhetsplanen kan fortsätta utvecklas i syfte att möjliggöra tidig input från 
föreningarna. En annan viktig del blir att ta fram förslag på hur föreningsinterna 
möten såsom fullmäktige och ordföranderåd kan fortsätta utvecklas vad gäller 
inriktning, form, teman och inbjudna gäster för att skapa ett så meningsfullt 
interndemokratiskt samtal som möjligt. Nämnden ska också lämna förslag på hur 
medlemsföreningar/sektioner ytterligare kan engageras i SLS centrala verksamhet, 
till exempel genom inbjudningar att nominera till delegationer, arbetsgrupper, 
möten i utredningar och myndigheter samt besvara remisser. I arbetet kommer 
nämnden föra dialog med ett urval föreningar. 

 Fortsätta arbetet med att utveckla registerhanteringen samt erbjuda sektioner 
stadgehjälp som avser att bli medlemsförening 2023.  

 Genomföra ett fullmäktige och två ordföranderåd (möte mellan SLS nämnd och 
föreningarnas ordförande) ett på våren och ett på hösten 2022.  
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 Slutföra arbetet i arbetsgruppen för att utforma förslag till arbetsordning för SLS 
förtroendemannarevisorer som ska presenteras för fullmäktige 2022. 

• Fortsatt samverka med närliggande yrkesorganisationer som Svensk 
sjuksköterskeförening och Sveriges läkarförbund samt mer forskningsinriktade 
organisationer, såsom Cancerfonden, Hjärt-Lungfondens forskningsråd och 
Forska!Sverige, där SLS ordförande även ingår i styrelsen.  

• Fortsatt arbete med anpassning till regelverket GDPR i SLS verksamhet som innebär 
stora förändringar i hur SLS hanterar personuppgifter i organisationen.  

• Fortsatt samarbete med Svenska Hjärtförbundet för att bistå de föreningar som ingår i 
förbundet med administrativa tjänster mot ersättning. Andra medlemsföreningar inom 
SLS kommer att erbjudas möjlighet att köpa administrativa tjänster.    

• Fortsatt upprustningen av huset, nästa projekt är att filma avloppsstammarna i huset för att 
se status på dessa.  

• Fortsatt utveckla klimatsmarta och hållbara lösningar för SLS hus när det gäller 
elförbrukning, fjärrvärme, fjärrkyla och avfall, bland annat utifrån resultatet från 
energikartläggningen.  

• Fortsatt se över SLS ekonomi och verksamhet i syfte att öka kostnadseffektiviteteten och 
intäkterna. Även stiftelserna kommer att ses över och de med 200 000 kronor eller 
mindre i kapital att permuteras.   

• Uppdatera och administrera dokument som förvaras och ska förvaras på TAM-arkivet. 
• Fortsätta sam- och utvecklingsarbetet med Hagströmer Biblioteket kring SLS boksamling . 
• Fortsatt se över tjänstemannareglementet som reglerar villkoren för anställda inom SLS.   
• Höja kompetensen hos både medarbetare på kansliet och förtroendevalda när det gäller 

sociala medier.  
• Implementera SLS mediepolicy bland SLS förtroendevalda 
• Ta fram handlingsplan för SLS påverkansarbete  
• Föra ut SLS viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågor inför valet 2022. 
• Producera tidningsbilaga som informerar om SLS kärnfrågor och som distribueras till 

Sveriges alla läkare. Tema Läkares fortbildning planerad lansering april 2022. 
• Se över SLS grafiska profil. 
• Ta fram kommunikationsmaterial för att informera om SLS medlemsreform. 
• Fortsätta arbetet med att förbättra samarbetet med SLS föreningar när det gäller 

gemensamma kommunikationsinsatser och kommunikationsstöd.  
• Utreda och återkomma med förslag kring fortsatt organisering av Språkfrågedatabasen 

på SLS hemsida. 
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