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PROTOKOLL
fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8 juni 2010
Närvarande

Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande),
Britt Nordlander (BN) (sekreterare, tillika föredragande i hälso- och sjukvård), Ingemar Engström (IE)
(Ordförande, Delegationen för medicinsk etik), Ulf Gunnarsson (UG) (Ordförande, Delegationen för
forskning), Stefan Lindgren (SL) (Ordförande, Delegationen för utbildning), Bo Carlberg (BC), Yngve
Gustafson (YG), Margareta Hammarström (MH) (deltog fr o m § 195), Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ),
Eva Swahn (deltog §§ 185-199 och § 219) och Lars Wiklund
Adjungerade ledamöter: Anders Eriksson (AE) och David Svaninger (DS)
Tjänstemän: Mats Bauer (MB) (VD) och Marie-Louise Schyberg (MLS) (Nämndsekreterare)
Förhinder hade anmälts av: Hanna Brauner, Nils Conradi, Magnus Domellöf och Tove Gunnarsson

§§ 185-219
Ärenden

Informationsärenden

§185

Val av protokolljusterare

Beslöts utse Stefan Lindgren att jämte ordförande justera
protokollet.

§186

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes (bilaga 1).

§187

Protokoll 100420

Till handlingarna.

§188

Anmälningsärenden

Till handlingarna (bilaga 2). Påmindes att delegationernas mötesprotokoll ska biläggas som anmälningsärenden till nämndens
föredragningslista. Föredrages ej. Har delegationerna någon
särskild fråga ska den anmälas som besluts- eller diskussions/informationsärende.

§189

Ordförande rapporterar

Informerade från möte med Läkarförbundets presidium den 28/4
och konstruktivt möte med Socialstyrelsen den 11/5 där ett gott
samarbetsklimat råder. IPULS planerar nu för ny SPUR-verksamheten.

§190

Vice ordförande
rapporterar

Informerade från vårens KVA-konferenser om Barns psykiska
hälsa som genomförts 12-14/4, 26-28/4 samt 26/5.
Vid SLS möte den 28/5 om Rökstopp vid operation var det få
deltagare men intressant diskussion. SLS, via sektionen för ortopedi, och etikdelegationen fortsätter med att ta fram guidelines
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som informerar patienterna om rökningens risker i samband med
operativa ingrepp. Det är en skyldighet för sjukvården att erbjuda
hjälp till rökstopp. LÖF kan komma att bidra ekonomiskt.
PF håller i frågan.
Informerade från sitt FN-besök i NY. Det blir ett symposium med
FN-representation om globala hälsofrågor på medicinska riksstämman.

§191

VD rapporterar

VD rapporterade i enlighet med VD-brev 7 09/10 (bilaga 3).

§192

Ekonomi

VD infomerade om utfallet per den 27 maj (bilaga 4).

§193

Investeringsfonden

AE informerade om den i dagsläget oregelbunda utvecklingen.
Beslutssärenden

§194

Omdisposition av reservfond, konto 2844

Beslöts ändras till ”SLS verksamhetsutveckling”.

§195

Höjning av medlemsavgift

Efter diskussion beslöts föreslå fullmäktige (FM) oförändrad avgift för pensionärer 250 kr, höjning av medlemsavgiften till 700
kr för medlemmar samt 100 kr för studerandemedlem.
Motivet är att SLS har höjt sin ambitionsnivå med framtidsvisionen att förbättra samarbetet och servicen till sektionerna samt
stärka sin roll som politiskt och fackligt obunden organisation.
Medlemsförmånerna ska tydliggöras vid FM.

§196

Ersättningar för förtroendevalda

Beslöts uppdra åt VD att fastställa dessa.

§197

SLS IT-modernisering

Tommy Adestedt, extern konsult från Solid Devleopment föredrog förstudien samt förslag till IT-investeringar för 2010/2011
(bilaga 5). Beslöts att gå vidare i dessa. Uppdrogs åt VD att fortsätta förhandlingarna.

§198

Förslag till preliminär
budget för verksamhetsåret 2010/2011

Genomgicks budgetförslaget (bilaga 6).
Beslöts godkänna förslaget trots att detta leder till en underbalanserad budget. Samtliga delegationer har i nuläget tilldelats
de medel som äskats. Kandidatföreningen har fått utökade medel.
Beslöts att stå bakom förslaget till fortsatta IT-satsningar enligt
§197.
VD återkommer med förslag till definitiv budget till nämnden 7/9.

§199

Förslag till utdelning ur
SLS Stiftelseförvaltning
samt SLS övriga fonder
och stiftelser samt
Björklunds fond och
Socialstyrelsens fonder

Beslöts om utdelning i enlighet med förslag (bilaga 7). Nämnden
efterfrågade analys för fördelningen och det uppdrogs åt UG att
ta fram en sådan till nämnden 7/9.
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Alvarenga (45 000 kr)
Beslöts i enlighet med sakkunnigas förslag tilldela titeln ”Significant effects on neonatal morbidity and mortality after regional
change in management of postterm pregnancy” med valspråket
”Överburen – hellre före än efter”. Det förseglade kuvertet öppnades och författare var Charlotta Grunewald, Södersjukhuset KI,
S Håkansson, Umeå, S Saltvedt, Södersjukhuset KI och K Källén,
Lund. Dessa delar prissumman lika.
Jubileumspriset (150 000 kr)
Beslöts i enlighet med prisdomarnas förslag tilldela professor
Sven Enerbäck vid Göteborgs universitet priset för epokavgörande forskning inom fettmetabolism och fettcellsdifferentiering där
resultaten utöver förbättrade behandlingsmöjligheter vid fetma
också belyser uppkomstsmekanismer för andra viktiga folksjukdomar som ”åldersdiabetes”.
Pasteur-medaljen
Beslöts i enlighet med sakkunnigas förslag tilldela professor
Staffan Normark vid Karolinska Institutet medaljen för grundläggande upptäckter inom bakteriologin i Pasteurs anda och
tradition.
Anders Fredrik Regnell (130 000 kr)
Beslöts i enlighet med sakkunnigas förslag tilldela bidraget
”Hypertension, Diabetes and Obesity: Looming Legacies of the
Biafran Famine” med valspråket ”Mödravård och Näring: En
investering i nästa generations hälsa”. Det förseglade kuvertet
öppnades och författare var Martin Hult, Per Tornhammar, Peter
Ueda, Charles Chima, Anna Karin Edstedt Bonamy, Benjamin
Ozumba och Mikael Norman. Dessa delar prissumman lika.
Inga Sandeborg (125 000 kr)
Beslöts i enlighet med sakkunnigas förslag dela priset mellan
professor Lars-Olof Wahlund, KI, Stockholm för att som psykiatriker och geriatriker erhållit en erkänd nationell position inom
morfologisk bildbehandling (imaging) speciellt magnet resonans
tomografi (MRI) där han även internationellt deltar i ett stort antal
framförallt europeiska nätverk för utvärdering av MRI som tidig
diagnostisk markör vid demenssjukdomar, framförallt Alzheimers
sjukdom, och
professor Anders Wallin, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Mölndal för att som neurolog fokuserat sin forskning på differentialdiagnostiska aspekter rörande demenssjukdomar med speciellt
intresse för vaskulära demenssjukdomar och medverkat i utarbetande av klinisk klassifikation av demenssjukdomar såväl på
nationell som internationell basis.
Dessa delar prissumman lika.
Tage Sjögren (75 000 kr)
Beslöts i enlighet med sakkunnigas förslag tilldela docent Ulf
Nyman, Trelleborg priset för sin forskning inom området användning av kontrastmedel, i första hand för datortomografi. Inom
detta område har han presenterat resultat från såväl experimen-
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tella som humanstudier, kring såväl kontrastmedelsinducerad
njurskada, tillämpning, säkerhet och bildkvalitet i syfte att finna
metoder för bästa informationsinnehåll i kombination med lägsta
patientrisk. Han har också arbetat fram riktlinjer för kontrastmedelsanvändning och medverkat i utveckling av mjukvara för
dosering av kontrastmedel. Han har i sin verksamhet kombinerat
djuplodande forskning med praktiska riktlinjer användbara i det
dagliga arbetet.
Yngre forskare (100 000 kr)
Beslöts tilldelas Anna Nilsson, Astrid Lindgrens barnsjukhus i
Stockholm, för ”Long term B cell memory development upon
vaccination in children”.

§201

Gäst- och högtidsföreläsare vid Medicinska
riksstämman 2010

Justus Ström-föreläsning
Beslöts i enlighet med sakkunnigas förslag utse professor Johan
Giesecke att föreläsa om ”Infektionsepidemiologi – hur kul är
det…?”.
Ihhre-symposium
VD informerade att det finns 200 000 kr för arrangerandet.
Nämnden gav spontant förslag på ämnen som anemi och gastrointestinal cancer. Uppdrogs åt SL, UG och KHÅ att tillsammans
med NC planera symposiet. Synpunkter från Thomas Ihre och
sektonen för allmänmedicin ska inhämtas.

§202

Forskningsdelegationen

Beslöts utse Ulf Lindblad (allmänmedicin), Göteborg att ersätta
Anders Håkansson, Lund som ledamot i delegationen för forskning.
Principer för accepterande av overheadkostnader. UG informerade om synpunkter som inkommit där vissa fakulteter har väldigt
höga overheadkostnader medan andra slipper dessa. Uppdrogs åt
UG och MTT att tillskriva de medicinska fakulteterna och påtala
deras etiska och moraliska ansvar gentemot donatorerna.

§203

SoS vetenskapligt råd
inom anestesiologi

Ärendet bordläggs då inga förslag inkommit. Uppdrogs åt LW
att stöta på sektionen för anestesiologi- och intensivvård och tas
därefter som ordförandebeslut. Det är Socialstyrelsen som utser
vetenskapliga råd efter förslag från SLS och dess sektioner.

§204

Seminarium Papperslösas
rätt till vård 15-16/11

Beslöts att SLS deltar som medarrangör tillsammans med
Nordiska hälsovårdsskolan. Uppdrogs åt VD att svara på förfrågan. Uppdrogs åt IE att vara ansvarig.

§205

Fullmäktigemöte (FM)
den 19 oktober 2010

Beslöts fastställa nya upplägget med det formella på förmiddagen
och ”framtidsverkstäder” med de fyra delegationerna på eftermiddagen.

§206

Tisdagssammankomster
hösten 2010

BN föredrog de ämnen som är klara: Vem är en bra doktor och
varför?, Årets Nobelpristagare presenteras, Personlig integritet
kontra patientsäkerhet, Dyslexi – är vår hjälp till barnen tillräcklig?, Forskning i relation till industrin, Kontemplativa metoder
inom forskning, Pedofili, Omskärelse samt Barn och läkemedel.
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Ordförande för höstens program fastställs vid nämnden den 7/9.
IE informerade att etikdelegationen har en heldag den 9/11 på
temat Hippokrates på nätet.
KHÅ informerade att det blir tre Konst och läkekonst under
hösten: 8/9, 20/10 och 17/11.

§207

Förslag till hedersledamöter

Beslöts föreslå FM att som hedersledamot anta Olle Stendahl,
Linköping. Uppdrogs åt MTT att skriva motivering.

§208

NEPI

KHÅ informerade att permutatiosprocessen startat, sedan
Apoteket AB ställt sig positiv.
Beslöts att redan nu utse Ylva Böttiger och Bo Carlberg som
styrelseledamöter samt Kerstin Hulter Åsberg som suppleant till
den kommande styrelsen. Uppdrogs åt KHÅ att informera NEPI.

§209

Kommittén för läkemedelsfrågor

Beslöts om inval av Bo Carlberg.

§210

Delegationen för utbildning

Beslöts om fyllnadsval av Elin Forslund som ersättare för Olof
Lagerlöf samt Jörgen Nordenström som ersättare för Svante
Nordgren.
Diskussions- och informationsärenden

§211

Kandidatföreningen

DS hänvisade till rapporten som delgavs till förra nämndmötet.
Styrelsen är mycket aktiv och engagerad.

§212

SLS och internationell
hälsa

PF informerade om symposiet om global hälsa som kommer att
arrangeras vid medicinska riksstämman där sektionen för tropikmedicin och internationell hälsa arbetar med programmet, Hans
Rosling är moderator. Det finns förslag om utseende av global
hederslektor.

§213

Etikdelegationen

IE informerade om avbrytande av livsuppehållande behandling.
Information om provoperationer på avlidna personer bordläggs
till nämnden den 7/9.

§214

Använda sociala medier

Bordlades till nämden den 7/9.

§215

Tidningsbilaga i GP 1/12

VD informerade om tänkt innehåll och utgivning. SLS har, liksom förra året, inga kostnader för denna.

§216

Hagströmerbiblioteket

VD informerade att flytt sker till Haga Tingshus den 1 juli. Inför
flytten är inventering och värdering önskvärd för tillfredsställande
försäkringsskydd.

§217

Utbildningsdelegationen

SL informerade om tankar kring den beställda specialitetsöversynen. Man tittar i nuläget på tre olika modeller.
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§218

Patientsäkerhet

BN rapporterade från möte med Socialstyrelsen. Viktigt att
professionen ställer upp med att förklara vad patientsäkerhetslagen kommer att innebära och att professionen står bakom.

§219

IT

ES informerade om IT-kommitténs arbete. Det finns önskemål
om blogg på SLS hemsida och hearing på medicinska riksstämma
med artikel före och efter.
Rapport gavs från mötet i Barcelona där vi hade fyra representanter. IT-kommittén bör arbeta aktivt för att IT-industrin möter
vårdens professioner vid medicinska riksstämman.

Dag som ovan
Vid protokollet:

Marie-Louise Schyberg

Justeras:

Margareta Troein Töllborn

Stefan Lindgren
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