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PROTOKOLL 
 
fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 juni 2016. 
 
 
 
 
Närvarande 
Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordf), 
Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist Malmros (CAM) (Ordf, Delegationen för 
medicinska riksstämman), Ingemar Engström (IE) (Ordf, Delegationen för medicinsk etik), Torbjörn 
Ledin (TL) (Ordf, Delegationen för utbildning), Mats Ulfendahl (MU) (Ordf, Delegationen för 
forskning), Patrick Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), 
Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR) och Patrik Danielson (PD) 
 
Adjungerade ledamöter: Mia Engström (ME) (Ordf i Kandidatföreningen) 
 
Tjänstepersoner: Sara Kihlberg (SK) (tf kanslichef), Eva Kenne (EK) (tf nämndsekreterare), Jaana 
Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig) 
 
Inbjudna: Nya nämndledamöter: Britt Skogseid (vice ordf), Mikael Sandlund (ordf etikdelegationen), 
Karl Franklin, Christina Bergh 
 
 
§§270-301 
 
    
§270 Val av protokolljusterare 

Beslöts att utse Patrik Danielson att jämte ordförande justera protokollet. 
 

  

§271 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 

  

§272 Nämndprotokoll 2016-04-05 
Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. 
 

  

§273 Anmälningsärenden  
Till handlingarna.  
 

  

§274 Ordförande rapporterar 
KN informerade bl a om att Torsten Söderbergs Stiftelse, med ändamål att främja vetenskaplig 
forskning inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap, delar ut Söderbergska priset, en miljon 
kronor, vartannat år i medicin. Sällskapet är med och utser priskandidaten. Årets pristagare är 
Kaj Blennow som vid en priscermoni på Svenska Läkaresällskapet den 7 april fick motta priset 
i Drottning Silvias närvaro. Han fick priset för betydelsefulla bidrag till Alzheimerforskningen. 
 

  

§275 Vice ordförande rapporterar 
Rapporterade i enlighet med bifogad rapport (se punkt 6 i kallelsen). 
Informerade även om att skriften om Säker vård kommer att lanseras på Almedalen. Den är 
utarbetad av Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbets-
terapeuter, Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna och Sveriges Tandläkarförbund.  
Rapporterade att AU vid ett extramöte beslutat att erbjuda Per Johansson tjänsten som 
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VD/kanslichef på SLS kansliet. Tillträde per den 1 september. 
 

§276 Ekonomirapport 
SK hänvisade till bifogad bilaga (punkt 7 i kallelsen).  
 
 

  

 
 

Beslutsärenden 
 

  

§277 Förslag av mottagare av priser 2016 
MU föredrog ärendet och påpekade bl a att prissumman för translationell forskning bör höjas 
från 50 000:- till 100 000:- samt också att priset bör synliggöras mera. 
Beslutades att: 
Utse enligt förslag (se §277, punkt 8 i kallelsen) med ett undantag: Beslut om mottagare av 
Ingvarpriset bordlades, då nämnden önskade kompletterande information. Frågan tas upp på 
nämnden i september. 
 

  

§278 Utdelning av forskningsmedel 
MU föreslog tvååriga anslag fr om 2017 och därmed sänkning av beviljandegraden som nu är 
45% samt också förenkling av rutinerna kring priserna. Uppdrogs åt MU att återkomma med ett 
diskussionsunderlag till mötet i september. 
Beslutades att: 
Utdelning tilldelas enligt förslag (§278, punkt 9 i kallelsen). Vid beslutet om utdelning av 
projektbidrag deltog ej Ingmarie Skoglund och Patrik Danielson p g a jäv. Patrick Wigren 
justerar denna punkt. 
 

  

§279 Tisdagsmöten och Konst&Läkekonst hösten 2016 
Diskuterades vikten av att vid tisdagsmötena arrangera aktuella debatter. Några förslag som 
framfördes var: 
Följa upp diskussionerna i Almedalen 
Zika-viruset 
Kjell Asplunds externa granskning av Karolinska sjukhusets roll i Macchiarini-affären 
KVA/SLS-projekt om kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlings- 
metoder på allvarligt sjuka patienter 
Kompetensvärdering av invandrade läkare 
Effektiv vård – en värdefull vård 
Nya donationsförslaget 
Strokevården – jämlik vård 
 
Ytterligare förslag skickas till Annie Melin på kansliet. 
Diskussioner pågår om att sända tisdagsmötena på you-tube för att nå ut till en större målgrupp.  
Beslutades att: 
Fastställa enligt förslag.  
 

  

§280 Utseende av ledamöter i placeringsrådet 2016-2018 
Beslutades att: 
Utse enligt förslag. 
 

  

§281 Val av ordförande i SSAC 
Beslutades att: 
Utse enligt förslag. 
 

  

§282 Inval av ny ledamot i utbildningsdelegationen 
Beslutades att: 
Utse enligt förslag. 
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§283 Inval av ny ledamot i etikdelegationen 

Beslutades att: 
Utse enligt förslag. 
 

  

§284 Riksstämman 2017 
SL informerade om att Riksstämman 2017 bör arrangeras i anslutning till SLS årshögtid. 
Förslag på datum på Waterfront är i nuläget 1-3 november och 13-16 november. Slutgiltigt 
besked om datum kommer inom kort. 
Beslutades att: 
Att prel. planera för Riksstämman den 13-14 november (måndag-tisdag). Viktigt med 
omvärldsspaning för att undvika kollisioner. 
 

  

§285 KVA/SLS-projekt om kliniska riktlinjer för användning av obeprövade 
behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter 
IE informerade om projektet som nu finns som konfidentiellt arbetsmaterial. Nämndens 
ytterligare synpunkter skickas till IE. I nästa vecka kommer förslaget att presenteras och en 
debattartikel publiceras. 
Beslutades att: 
Nämnden ställer sig bakom de grundläggande principerna i förslaget. Ber kommittén att 
finalisera förslaget enligt de synpunkter som inkommit. 
 

  

§286 Inrättandet av programkommittén 
SL informerade om den planerade programkommittén där SLS vetenskapliga sekreterare bör 
ingå, ev. som ordförande. Övriga deltagare bör vara representanter från SLS delegationer och 
kommittéer. Även Riksstämmedelegationens tidigare medlemmar kommer att tillfrågas om 
deltagande. 
Beslutades att: 
Programkommittén inrättas. 

  

    
§287 Arbetsordning för remisshantering 

KN informerade om vikten av att förtydliga arbetsordningen av remisserna. Dessa bör nischas. 
Alla sektioner ska inte ha alla remisser. Stora remisser bör diskuteras på nämnden. Ansvariga 
är ordförande och vice ordförande. 
Beslutades: 
Enligt förslaget. 
 

  

§288 
 
 
 
§289 
 
 
 
§290 
 
 
 
 
 
 
§291 

Val av ny ordförande för Kommittén för läkemedelsfrågor 
Beslutades att: 
Utse Mikael Hoffmann som ny ordförande. 
 
Val av ordinarie ledamot samt suppleant för NEPI´s styrelse 
Beslutades att: 
Utse Thomas Bradley som ordinarie ledamot och Ylva Böttiger som suppleant. 
 
Upprustning av föreläsningssalen 
SK informerade om den nödvändiga renoveringen av föreläsningssalen enligt vårdplanen. Den 
initiala kostnaden är 400 000:- för programplanen som ska vara klar i september. Kostnaden för 
själva renoveringen kan hamna mellan 3-6 miljoner kronor. Tre arkitekter har lämnat anbud. 
Beslutades att:  
Bevilja 400 000:- för framtagandet av programplan. 
 
Nya SLS-representanter i expertgrupper 
KN informerade om att hon ska ersättas bl a i SBU’s styrelse och nationella 
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samordningsgruppen för kunskapsstyrning (NSK). 
Beslutades att: 
KN sammanställer en lista på expertgrupper där nya representanter behövs. Beslut tas på 
nämnden i september. 
 
 

 Diskussions- och informationsärenden 
 
 

  

§292 Uppföljning av fullmäktige 
KN informerade om att en bra sammanfattande artikel om FM finns i SLS Aktuellt nr 2.  
 

  

§293 Uppföljning av motion till fullmäktige: En värdefull vård 
Det är viktigt för SLS att fortsätta arbeta med detta projekt, men hur gå vidare? Vilken 
ambition ska SLS ha? Vilka vill arbeta med detta? Pilotprojekt är viktiga – finns det redan nu 
projekt som drivs? Inventeringsbrev till sektionerna kan skickas. En workshop kan vara 
avstamp inför det fortsatta arbetet. Det är viktigt att patientrepresentanter finns med. 
Fortsatt diskussion på nästa nämnd. 
 

  

§294 Idépolitiska programmet 
En arbetsgrupp bör tillsättas som tar fram ett slutligt förslag på idépolitiskt program som kan 
diskuteras på nämndinternatet den 10-11 oktober. Frågor som bör lyftas är bl a målgruppen, 
syftet och synliggörande av SLS. 
 

  

§295 Prioriteringscentrum – SLS fortsatta engagemang 
Viktigt att Sällskapet fortsätter sitt engagemang i prioriteringsfrågor. Prioriteringscentrum 
arrangerar en hearing den 13 september angående revidering av modellen av öppna 
prioteringar. Nämnden uppmanas att anmäla intresse av att delta till ordförande eller vice 
ordförande. 
 

  

§296 Stiftelsen Söderström-Königska sjukhuset 
MU informerade att nytt för i år är att post doktorstöd i psykiatri för kliniskt anställda inom 
hälso- och sjukvården kan sökas. 

  

    
§297 
 
 
 
 
§298 
 
 
 
§299 
 
 
 
 
 
§300 
 
 
§301 
 

Årshögtiden 2017 
SL informerade att det planeras för att Riksstämman ska arrangeras i anslutning till års-
högtiden. Detta skulle bl a innebära en större plattform för pristagarna att synas på. Ännu inget 
beslutat datum då besked avvaktas från Waterfront. 
 
Nämndsammanträdet den 6 september 
SL informerade om att ämnen som kommer att tas upp bl a är presentation av nämndledamöter, 
planer för en styrelseutbildning, värdegrundsdiskussioner, ökade kontaktytor med kansliet. 
 
Remissvar: Effektiv vård 
KN informerade om att svar har inkommit från flera sektioner med olika vinklingar. Det är 
därmed svårt att få ihop ett enhetligt svar utan att reducera sektionernas respektive svar för 
mycket. KN kommer skriva SLS svar utifrån de övergripande synpunkter som nämnden 
diskuterat, i övrigt bifogas inkomna svara från sektioner, delegationer och komittéer. 
 
Tf kanslichef-brevet 
SK rapporterade i enlighet med kanslichefsbrevet. 
 
Sällskapets program i Almedalen 
JLB informerade om att SLS kommer arrangera fyra programpunkter: 
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Tisdag 5 juli 
Brain drain or brain circulation" - ett globalt utbildningsperspektiv för hälsa 
Stefan Lindgren, ordf SLS 
Johan Hassel, VD Tankesmedjan Global Utmaning 
Anna Sjöblom, leg sjuksköterska, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser 
Moderator: Tobias Alfvén, ordf, SLS Kommitté för Global Hälsa 
 
Vi vill inte skada patienterna – vad behöver vi kunna? 
Pelle Gustafson, docent, chefläkare, LÖF 
Torie Palm Ernsäter,  Leg. ssk, magister i omvårdnad 
Representanter från Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet 
Moderator: Ami Hommel, ordf Svensk sjuksköterskeförening 
 
Onsdag 6 juli 
Hur reformerar vi primärvården? 
Ulrika Elmroth, v ordf SFAM 
Heidi Stensmyren, ordf SLF 
Göran Stiernstedt, regeringens nationella utredare Effektiv vård 
Moderator: Karl Sallin, SLS nämnd, ordf arbetsgruppen En Värdefull Vård 
 
Hälsosamma levnadsvanor för alla - framgångsrikt stöd för socioekonomiskt utsatta 
Åsa Andersson, strategisk rådgivare hos Svensk sjuksköterskeförening 
Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten 
Anna Kiessling, docent i kardiologi och projektledare Levnadsvaneprojektet, SLS 
Margareta Kristenson, professor Linköpings Universitet, Kommissionen för jämlik hälsa, Koordinator 
HSF nätverket 
Dag Larsson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegationen, Landstingsråd med ansvar för 
sjukvårdsfrågor SLL 
Moderator: Åsa Wetterqvist, SLS, specialist i allmänmedicin, ordförande SFAMs Levnadsvaneråd 
 

Dag som ovan  
 
Vid protokollet: 
 
 
Eva Kenne 
 
Justeras: 

                                     
 
Kerstin Nilsson Patrik Danielson, §§270-277, §§279-301 
 
 
 
 
  Patrick Vigren, §278 
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