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PROTOKOLL 
fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 15 november 2016. 

 

 

Närvarande 

Ledamöter: Stefan Lindgren (SL) (ordf), Britt Skogseid (BS) (vice ordf), Mikael Sandlund (MS) 

(Ordf, Delegationen för medicinsk etik), Torbjörn Ledin (TL) (Ordf, Delegationen för utbildning), 

Mats Ulfendahl (MU) (Ordf, Delegationen för forskning), Patrick Vigren (PV), Karl Sallin (KS), 

Ingmarie Skoglund (IMS), Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR), Patrik Danielson (PD), Christina 

Berg (CB)  

 

Adjungerade ledamöter: Mia Engström (ME) (Ordf i Kandidat- och underläkarföreningen) 

 

Tjänstepersoner: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Eva Kenne (EK) (tf nämndsekreterare), Jaana 

Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig), Sara Kihlberg (ekonom) §363 

 

Inbjudna gäster: Jonas Sjögreen (JS), Per Leimar (PL) §370 

 

 

 

§§356-382 

    

§356 Val av protokolljusterare 

Beslöts att utse Mikael Sandlund att jämte ordförande justera protokollet. 

 

  

§357 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  

 

  

§358 Nämndprotokoll 2016-10-10--11 

Protokollet från föregående nämndmöte ändras enligt följande i kursivt; i §348 …….diskutera 

hur barn där svårigheter att fastställa kön föreligger ska hanteras. §353 Meningen ”Karl Sallin 

reserverade sig för att punkt (7) överlämnades till Utbildningsdelegationen” stryks. 

Protokollet kommer att justeras. 

 

  

§359 Anmälningsärenden 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

  

§360 Ordförande rapporter 

SL informerade bl a om att Karl Franklin slutat i Nämnden p g a tidsbrist. 

SL och BS är tills vidare ordförande i programkommittén. 

BR är året ut ansvarig för tisdagsmötena. 

Magasinet Vård och hälsa har mottagits positivt. Nästa nummer kommer att handla om 

kroniska sjukdomar. Utvärdering av magasinet har skett men bör även göras av aktiviteterna på 

de sociala medierna, https://vardochhalsa.se/. 

Planeras för en workshop i februari om samarbetsprojektet med KVA om framtidens 

universitetssjukvård. 

 

  

§361 

 

 

 

§362 

 

 

Vice ordförande rapporterar 

BS informerade bl a om att hon som inbjuden SLS-representant kommer att delta på Sjuk-

sköterskedagarna i nästa vecka. 

 

Kanslichefen rapporterar  

PJ rapporterade bl a att den tidigare vakanta tjänsten (VD-sekreterare/Nämndsekreterare) nu är 

tillsatt av Susann Asplund Johansson som börjar den 1 februari. Hon kommer att arbeta som 

  

https://vardochhalsa.se/
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§363 

 

kombinerad organisationssekreterare/utredningsansvarig. 

Förberedelser har startat för renoveringen av föreläsningssalen. Husgruppen kommer att ha ett 

möte inom kort. 

Medlemsantalet minskar, procentuellt störst bland studerande. Möte planeras med Kandidat- 

och underläkarföreningen. 

En revidering av skriften ”Teamarbete och förbättringskunskap” har påbörjats tillsammans med 

Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Ekonomirapport 

SK rapporterade att ekonomin i stort sett är enligt budget. 

Höga resekostnader beror bl a på att Berzelius-symposierna har flera utländska föreläsare, där 

några har flugit business class. 

Ventilationsprojektet har genererat stora kostnader. 

Något lägre intäkter från uthyrning av konferenslokalerna. 

Prognosen ligger fast enligt budgeten på minus 1 miljon. 

Magasinet Vård och Hälsa ska bära sina egna kostnader. 

 

 

 

 

 
Beslutsärenden 

 

  

§364 Fastställande av prissummor för 2017 

Beslutades: 

Enligt förslaget. 

 

  

§365 

 

 

 

§366 

 

 

 

 

 

§367 

 

 

 

§368 

 

 

 

§369 

 

Utse Lennanderföreläsare 2017 

Beslutades: 

Att utse Gunnar Kahlmeter. 

 

Ansökan om certifiering av subspecialistkompetens i interventionell radiologi från 

Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi (SSVIR) 

Beslutades att: 

Inrätta certifieringen. Granskningsgruppen för sökandebedömning inrättas från den 1 februari 

2017. TL skriver en artikel i Läkartidningen i ämnet. 

 

Stadgeändring – Svenska Sällskapet för dermatologi och venereologi 

Beslutades: 

Enligt förslaget 

 

Stadgeändring – Svenska Skolläkarföreningen 

Beslutades: 

Enligt förslaget 

 

Ansökan om att arrangera Berzeliussymposium om Ethics och neurosurgery – maj 2017 

Beslutades att: 

1st Congress for Ethics and Neurosurgery får arrangeras som ett Berzeliussymposium på 

Svenska Läkaresällskapet. Budgeten ska vara balanserad. 

 

  

    

 Diskussions- och informationsärenden 

 
  

§370 SLS/IOGT-NTO:s gemensamma alkoholprojekt 

PL och JS informerade om projektet. Forskningsrapporterna trycks i 8 000 ex. De rapporter 

som getts ut är; ”Unga och alkohol” (2013), ”Effekterna av lågdoskonsumtion” (2014) och 

årets rapport som har temat ”Alkoholens skador i andra hand”. Den kommer att presenteras på 

Preventionsdagen om ”Alkohol och riskpanoramat” den 28 november. Sven Andréasson som 
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ingår i projektets arbetsgrupp har etablerade kontakter med journalister. Viktigt att 

Preventionsdagen uppmärksammas medialt, t ex genom en debattartikel. Efterfrågades 

Sällskapets förslag på framtida tema för rapporterna. 

 

§371 Upprop mot fetmaepidemin 

Diskuterades det upprop som 40 fetmaforskare, bl a Lars Jerdén, gjort och som de önskar att 

Sällskapet ställer sig bakom samt även sprider via sina kanaler. 

Beslutades att: 

SLS ej kan ställa sig bakom skrivelsen i dess nuvarande utformning och då ej heller sprida den. 

Lars Jerdén bör inte underteckna uppropet som ordförande i SLS kommitté för prevention. 

 

  

§372 Delegationen för medicinsk etik 

MS informerade bl a om ett kommande möte om handeln med organ tillsammans med 

Läkarförbundet, frågan om professionalitet, att riktlinjerna ska harmoniseras med 

Socialstyrelsens allmänna råd, om serien i Läkartidningen om vardagsetik, totalt fem artiklar. 

Viktigt att dessa utgår från etikdelegationen fast författarna ej längre ingår i delegationen. 

 

  

§373 Krav på medlemskap för administrativt stöd från SLS 

Diskuterades kraven som bör ställas på sektioner för att de ska kunna köpa administrativ hjälp 

från Sällskapet. Hjärtförbundets ansökan om att SLS ska tillhandahålla en administratör på 

50%, där de står för lön och sociala avgifter kan vara ett pilotprojekt. Hjärtförbundet är en 

associerad förening som består av föreningarna för kardiologi, klinisk fysiologi, thoraxanestesi 

och intensivvård, thoraxradiologi samt thoraxkirurgi. SLS behöver rekrytera ytterligare en 

medarbetare för att kunna erbjuda denna tjänst. 

Beslutades att: 

För att få möjlighet att köpa administrativ hjälp så ska minst 50% av sektionens medlemmar 

även vara medlemmar i Sällskapet. Om inte villkoret uppfylls inom ett år så ska projektet 

avslutas. 

 

  

§374 Avsiktsförklaring EFPIA Disclosure Code 

PJ informerade om avsiktsförklaringen koden för öppen redovisning av värdeöverföringar. 

Läkarförbundet har skrivet under den men ännu ej SLS. 

Beslutades att: 

PJ kontaktar LIF för att tillsammans med dem ta fram en gemensam avsiktförklaring som ska 

godkännas och skrivas under av SL. 

 

  

§375 

 

 

 

 

 

 

§376 

 

 

 

 

 

 

§377 

 

 

 

 

 

Equalis 

PJ informerade om ändrat ägardirektiv och vinstutdelning. Equalis har ett upparbetat vinst-

kapital på ca 11 miljoner. Diskuterades bl a om SLS ska fortsätta med sitt engagemang.  

Beslutades att:  

Bjuda in Equalis VD Gunnar Nordin till nästa nämndmöte tillsammans med en involverad 

sektion. 

 

Specialitetsdriven informatik 
PJ informerade om ett projektförslag från svensk förening för medicinsk informatik om att 

skapa informationsstandarder. 

Beslutades att: 

Göran Petersson, ordförande i kommittén för eHälsa, även tar upp denna fråga då han kommer 

till Nämnden den 13 december. 

 

Alltrials – upprop för att registrera alla studier för att undvika publication bias 

IMS informerade om att Alltrials kampanjorganisation bl a driver på för att alla kliniska 

prövningar och resultat ska anmälas i förväg till de register som finns. 

Beslutades att: 

SLS stödjer detta upprop. 
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§378 

 

 

 

 

 

 

 

§379 

 

 

 

§380 

 

 

 

 

 

§381 

 

 

 

 

§382 

 

Direktiv till arbetsgrupper enligt uppdrag från Fullmäktige 

Förslagen, från SL, KS och BR, på direktiven till arbetsgrupperna för ”Stärka första linjens 

sjukvård” (SL) samt ”Professionell granskning och klinisk revision” (KS/BR) diskuterades 

livligt. Viss omarbetning av förslagen krävs. 

Beslutades att: 

Vid nästa nämnd besluta hur arbetsgrupperna ska se ut. SL, KS och PJ skriver en artikel om hur 

SLS arbetar vidare med EVV-rapporten. 

 

Ny vårdare av SLS boksamling 

Beslutades att: 

Kansliet återkommer med förslag på namn.  

 

Jävsblankett 

Presenterades den jävsblankett som används av experter med uppdrag vid bl a TLV, SBU, 

Socialstyrelsen. 

Beslutades att: 

Blanketten omarbetas så att den passar för SLS. 

 

Övriga frågor 

SL informerade om att Cancerfonden har frågat om SLS eventuella arbete i snusfrågan. 

Beslutades att: 

SLS inte yttrar sig i frågan för närvarande. 

 

Remisser 

Etikdelegationen har lämnat kommentarer på remissen ”Driftsformer för universitetssjukhus”.  

Remissen ”Socialstyrelsens förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för läkare 

utbildade utanför EU och EES” har utbildningsdelegationen fått. 
 

 

 

 

Highlights 

Rapporten Alkoholens skador i andra hand 

Lennanderföreläsaren Gunnar Kahlmeter 

TL skriver artikel i Läkartidningen om certifiering av subspecialistkompetens i interventionell 

radiologi 

Berzeliussymposium om Ethics och neurosurgery  

Uppropet Alltrials 

Workshop tillsammans med KVA om framtidens universitetssjukvård 

 

 

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

 

Eva Kenne 

 

Justeras: 

                        

 

 

 

Stefan Lindgren Mikael Sandlund 

  


