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PROTOKOLL
fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 december 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
Bergh (CB)
Adjungerad ledamot: Mia Engström (ME) (Ordf, Kandidat- och underläkarföreningen)
Tjänstemän: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Agneta Davidsson Ohlson (ADO) (vik tf
nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig)
Inbjudna gäster: Göran Petersson (GP) §402 , Gunnar Nordin (GN) §407

§§383-409
§383

Val av protokolljusterare
Beslöts att utse Bo Runeson att jämte ordförande justera protokollet.

§384

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med följande ändringar: flytta §19 till beslutsärenden och

tillägg av tre punkter under §26: uppdatering om ST (TL) och Nationellt
försäkringsmedicinskt forum (IS) samt ny medlemskategori (PJ).
§385

Nämndprotokoll 2016-11-15
Godkändes.

§386

Anmälningsärenden
Godkändes och lades till handlingarna.

§387

Ordförande rapporter

Årshögtiden var informativ och högtidlig med ett bra pristagartack, tack till ADO, JLB
och kansliet. Nästa års ÅH hålls i anslutning till nya mötet.
Margareta Kristensons rapport en ambitiös genomgång som visar stora socioekonomiska skillnader i hälsan och den vård som erbjuds. Slutversion kommer.
IOGT-rapporten: SLS står bakom rönen och studierna men har inga synpunkter på
politiska beslut som fattas. Alla SLS samarbeten med extern organisation ska ses över.
Vård & Hälsa-magasinet: nr 3 om kroniska sjukdomar släpptes den 8/12.
Framtidens medicin och hälsa: programkommittén leds av Ola Björgell. Nämnden ger
programförslag som kommittén utgår ifrån: en gemensam temasession dag 1, följs av
mindre seminarier inom temat dag 2.
BR ansvarar för tisdagsprogrammen även under våren 2017.
Workshop om universitetssjukvården på SLS 23/2. Artikel i Läkartidningen inför mötet
Viktiga uppdrag i SBU, IVO och SKL. Flera samarbetsmöjligheter med IVO, t ex SLS
syn på kvalitetsgranskning. Brev till Nobelstiftelsen med förslaget att ceremonin
avslutas med ett yngreforskar-perspektiv samt jämnare könsfördelning bland
prispresentatörerna
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Artiklar: Positiv respons på artikeln om värdebaserad vård på NKS (SvD 2016-12-xx).
Underlag till en artikel om kunskapsutveckling och kompetensförsörjning kommer.
§388

Vice ordförande rapporterar
Bordläggs till nästa sammanträde.

§389

Kanslichefen rapporterar

Planeringseftermiddag för kansliet den 19/12.
Externa utredningar: Stiernstedt och Rosén arbetar med ändringar och lagförslag.
Slfs fortbildningsrapport är klar och visar mängden externa fortbildningsdagar och
regionala skillnader, mellan 7,7 och 4 dagar.
Medlemssiffran försiktigt uppåt tack vare tvåårsregeln för forskningsanslag. Svårt att
locka läkarstudenter när stort SLS-möte saknades under 2016.
Beslutades:
ME/PV tipsar KFs nya styrelse om att kalla till möte med tidigare KF-engagerade som
kan utnyttjas för att sprida engagemang och idéer.
§390

Budgetförslag för 2017

Budgeterade intäkter 19 milj kr och kostnader 27 milj kr. Stora investeringar under
året, bl a reparation av föreläsningssalen, nytt intranät, ny webb, nytt medlemsregister,
nyrekryteringar, organisationssekreterare och halvtids administratörstjänst med
Hjärtförbundet samt projektledarna för föreläsningssalen och nya mötet ingår i
Förhoppningsvis resulterar detta 2018 i nya medlemmar och konferensgäster.
Beslutades:
En långsiktig ekonomisk plan för husets renoveringar enligt vårdplanen tas fram för
bättre överblick samt att en skylt om att bli medlem placeras i receptionen.
Beslutsärenden
§391

Föreläggs Fullmäktige för beslut: Kvinnliga läkares förenings ansökan om att bli
associerad förening
Beslutades:
Enligt förslaget, med uppmaning att hälften av den ursprungliga föreningens medlemmar ska
varar medlemmar i SLS.

§392

Föreläggs Fullmäktige för beslut: Associerade föreningens för palliativ medicin ansökan
om att bli sektion
Beslutades:
Enligt förslaget, med uppmaning att hälften av den ursprungliga föreningens medlemmar ska
varar medlemmar i SLS.

§393

Utdelning ur Erik Sjögrens fond
Beslutades:
Enligt förslag.

§394

Omval och nyval till Prioriteringskommittén 2017-19
Beslutades:
Enligt förslag.

§395

Nyval till Forskningsdelegationen 2017-19
Beslutades:

Jan Markusson, professor i experimentell geriatrik ersätter Charlotta Dabrosin.
§396

Ändring av arbetsordning för Sällskapets delegation för forskning
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Beslutades:

Nämnden bifaller förslaget, beslutet tas av FM.
§397

Val av styrelseledamöter och ordförande till Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet
Beslutades:
Enligt förslag.

§398

Vårens tisdagsdebatter
Beslutades:

BR ansvarar för vårens program, som ev kan arrangeras andra dagar än tisdagar och på
andra platser än i Stockholm. Lokala sällskapen erbjuds att ta del av SLS program och
inspelningar. Nämnden anser dock att inspelningskvaliteten behöver höjas.
§399

Direktiv till arbetsgrupperna för ”Stärka första linjens sjukvård” samt ”Professionell
granskning och klinisk revision”
Beslutades:

Förslag till ordförande i grupperna skickas till SL eller PJ, presentation och beslut vid
internatet. Projektgruppen består av 5-9 personer per grupp, varav en nämndrepresentant. Uppdraget är att ta fram pilotmodeller inom olika områden, se bilaga 1
§400

SLS roll i utbildnings- och fortbildningsfrågor
Beslutades:
1. SLS fortsätter sitt arbete med att utifrån en oberoende professionell position stärka
professionens inflytande och stödjande roll i utvecklingen av läkarnas specialistutbildning
och fortbildning, dels genom sektionernas implementeringsarbete för CPD, dels i direkt
samverkan med myndigheter och beslutande statliga organ.
2. Frågan utreds om SLS på sikt ska ta en myndighetsroll för bedömning av specialistkompetens och utfärdande av specialistbevis samt prövning av kompetens hos yrkesverksamma specialister – SL och PV utser en arbetsgrupp.
Diskussions- och informationsärenden

§401

Utvärdering av Vård&Hälsa-projektet

Viktigt att det tydligt framgår att det är SLS som står bakom innehållet och vilka som
sponsrar. Önskvärt att utveckla SLS egen röst i magasinet samt mäta om allmänhetens
förtroende för forskning samt kunskaper om vård och hälsa ökat genom initiativet.
Förslag att publicera ett vaccinationsnummer.
§402

Kommittén för eHälsa, eHälsodagen, förslaget om specialitetsdriven information

SLS stöttar arbetet och anser att professionen måste ta en tydligare roll i frågan.
Systemen måste utgå från läkarens möte med patienten, SLS policy bifogas protokollet.
SKLs ehälsoråd skulle vara en bra plattform för arbetet. Viktigt att en nationell
läkemedelslista utarbetas så snart som möjligt.
Beslutades att:
SL och GP tillskriver sektionerna för att informera om läget. GP återkommer med
debattartikel efter ehälsodagen den 9/12, med utgångspunkt ur diskussionen.
§403

Möte med The Academy of Medical Sciences och INVOLVE i London
MU redogjorde för Forskningsdelegationens resa till London i november. SLS bör ta efter

arbetet med att utveckla policyfrågor inom medicinsk vetenskap, inrätta en Foreign
secretary för inspiration utifrån samt fellowships. SLS bör också i proaktivt syfte
utarbeta en svensk policy för patientmedverkan i forskningen.
§404

Information från Etikdelegationen
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MS redogjorde för två av delegationens större frågor:

Läkarassisterat självvalt livsslut där det inte är aktuellt med ett uttalande från SLS.
Viktigt att här hålla isär samhällspolitiskt och totaletiskt perspektiv.
Professionellt ansvar: värdegrund, handlingar, beteenden, dygder och styrkor inverkar.
Delegationen planerar att skicka ut en webbenkät till medlemmarna för att få fram
läkarens fem viktigaste dygder. Enkäten redovisas vid ett seminarium på t ex FMH.
§405

SLS samarbete med IOGT/NTO
Beslutades:
Bordlägga frågan till nästa möte.

§406

Internat 23-24/1 på Hesselby Slott, måndag kl 10-17, tisdag kl 9-15
Beslutades:

Frågorna som ska diskuteras är idéprogrammet, Framtidens Medicin & Hälsa,
medlemsfrågan samt arbetsgrupper till fullmäktige
§407

Equalis

VD Gunnar Nordin redogjorde för verksamheten, som innebär god synlighet för SLS.
Kvalitetssäkringsarbetet är anledningen till SLS delägarskap, 24%; övriga delägare är
Slf och IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap). En modifiering av
ägardirektliven kommer. Att Equalis inte delar ut vinst beror framför allt på samarbetet
med andra professionella organisationer känsliga för finansieringslösningar, att
expertgrupperna arbetar ideellt och att användningen av vävnadsmaterial kompliceras
för vinstdrivna företag.
Samarbete: Equalis är unikt i världen genom att samla alla specialiteter. Kontakten
med sektionerna är god, de utser ordförande i expertgrupperna, men samarbete med
andra organisationer önskvärt.
SLS representanter är Anders Ehnberg, distriktsläkare i Jämtland, och Eva Nylander,
professor em i Linköping.
Framtida utmaningar: Det är professionens syn som ska råda, inte Equalis beräkningar.
Samma apparatur är det viktigaste för att slutsatserna av undersökningarna ska bli
relevanta och trovärdiga.
Beslutades:

SLS engagemang i Equalis är angeläget, rapporteringen från SLS representanter till
nämnden ska stärkas och PJ efterhör en plats i styrelsen.
§408

Övriga frågor
Beslutades:
a) Analysen av sjukskrivningssiffror från Försäkringsmedicinskt forum bordläggs till
nästa möte
b) PJ tar fram ett förslag till internatet på medlemskap för nyanlända/utlandsutbildade
c) Diskutera vidare idén att inrätta en delegation för medicinsk kvalitet

§409

Highlights

Ola Björgell, ordförande i programkommittén tas vid internatet
Hampus Holmer, Kandidat- och Underläkarföreningens nya ordförande
Uppföljning av SLS aktiviteter
Utse en medicinsk representant i redaktionsrådet för Vård&Hälsa – ADO tillfrågar BS
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Dag som ovan
Vid protokollet:

Agneta Davidsson Ohlson
Justeras:

Stefan Lindgren

Bo Runeson
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