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PROTOKOLL 

fört vid digitalt internatsammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 26 januari 2021 kl. 
10.00-15.00. Separata minnesanteckningar finns från den 25 januari 2021. 

 

Närvarande 

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf), Lisa Rydén (LR, viceordf), Ola Björgell (OB, vetenskaplig 
sekr., ordf. Programkommittén), Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning), Hans 
Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, ordf. delegationen för 
medicinsk etik), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna 
Althini (SA), Christina Bergh (CB), Stella Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann (MiH), Bo Runeson 
(BR), Ingmarie Skoglund (IMS), Johan D Söderholm (JDS). 

Adjungerad ledamot: Sara Wide Gustafsson, (SWG, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen)  

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig), Susann Asplund 
Johansson (SAJ, organisationssekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig). 

 

 Dag 2 internatmöte 2021-01-26 
 

§ 1 Val av protokolljusterare 
Beslutades att utse OB att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 

§ 3 Nämndprotokoll 2020-12-08 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 4 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna. Konstaterades att SLS 
Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling är samtidigt som 
nämndens sammanträde den 13 april. Centrala programaktiviteter i SLS måste planeras så att 
ledamöter i nämnden har möjlighet att delta.  
 

§ 5 Ordförande rapporterar 
TA informerade om SLS helt webbaserade vetenskapliga möte State of the art covid-19 i 
december som blev mycket lyckat med över 1 500 deltagare. Den 24–25 november i år planeras 
ett nytt uppföljande möte som inte enbart kommer att handla om covid-19. Lärdomar inför 
framtidens hälso- och sjukvård kommer exempelvis att ges större utrymme. TA nämnde även att 
covid-19-gruppen som består av ordföranden för 13 medlemsföreningar/sektioner fortsätter att 
träffas regelbundet. I mars har SILF och GU ett seminarium i samverkan med SLS om styrning 
av vården med fokus på SKR:s roll. SLS har deltagit i debatten om hot mot forskarkollegor men 
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även om KRY och 1177 som gett stor respons. Agenda för Hälsa och Välstånd inom ramen för 
Forska!Sverige har tagit fram en rapport om pandemins effekter ur olika perspektiv och 2021 års 
statusrapport är på gång. TA tog avslutningsvis upp den omfattande remisshanteringen och att 
det sker regelbunden avstämning med kansliledningen en gång per vecka. 
 

§ 6 Vice ordförande rapporterar 
LR nämnde att hon fångat upp en fråga från sektionen för kirurgi om hur fotodokumentation och 
eventuella inspelningar från operation och annan vård ska hanteras med tanke på GDPR. 
Regelverket är otydligt och olika regioner gör olika tolkningar. Hon ska tillsammans med 
kansliet ta fram en skrivelse att skicka till SKR och SoS om behovet av tydlig och likvärdig 
tolkning av regelverket. OB nämnde att man inom radiologin arbetat mycket med detta och hittat 
lösningar av olika karaktär. Det kan därför vara bra att stämma av med medlemsföreningen 
medicinsk radiologi.  
 

§ 7 Kanslichefen rapporterar 
Rapporterade löpande under internatmötet 25 och 26 januari.  
 

 Beslutsärenden 

§ 8 Reviderade 0-HLR-riktlinjer (togs upp dag 1 på internatet där MS deltog)  
MS föredrog ärendet. SLS första HLR-riktlinjer togs fram 2013 då området var mindre reglerat. 
Riktlinjerna har nu genomgått en omfattande revidering där syftet är att ligga närmare praktiken. 
Det har varit en lång process med bland annat två remissrundor i organisationen och omfattande 
mejlväxling med insatta personer. I nämndens diskussion kom frågan upp om vilken status SLS 
riktlinjer egentligen har. MS påpekade att de inte har någon legal status men att det finns 
exempel på tillsynsbeslut som refererar till SLS. En annan fråga som lyftes är kopplingen till 
SoS riktlinjer och om det finns någon motstridighet eller något annat som kan skapa förvirring 
kring vad som gäller. Enligt MS finns ingen konflikt gentemot SoS riktlinjer utan SLS 
reviderade riktlinjer syftar till att fördjupa och klargöra vissa delar och ge mer faktabakgrund. I 
inledningen av de reviderade riktlinjerna uttrycks explicit att de är i samstämmighet med SoS 
riktlinjer men detta kan förtydligas ytterligare. När de reviderade riktlinjerna publiceras och 
kommuniceras ut kan man också förtydliga att dessa fördjupar SoS riktlinjer samt ge en kort 
uppdatering av vad som är ändrat.   
  
Beslutades att anta de reviderade riktlinjerna med nämnda förtydligande, se underlag till punkt 6 
på föredragningslistan för 2021-01-25.   

§ 9 Ekonomi, budget 2021 
Ekonomin presenterades och diskuterades dag 1 under internatmötet, 2021-01-25. MaH hade 
föredragit utfallet 2020 som blev något positivt. Hon hade även föredragit underlag för förslag 
till budget 2021 som enligt förslaget blir en liten minusbudget med drygt 100 tkr men väl inom 
ramen för SLS policy om budget i balans.  
 
Beslutades att godkänna presenterat budgetförslag för 2021, enligt föredragning och underlag 
till punkt 7 på föredragningslistan för 2021-01-25. 
  

§ 10 Preliminär agenda fullmäktige 25 maj 2021 
Preliminära föredragningslistan gicks igenom för årets fullmäktige som blir helt digitalt. 
Nämnden ansåg att tiden bör vara kl. 13.00–16.00 med kvarts paus i mitten. Fokus bör ligga på 
verksamheten som bedrivs av delegationer/andra förtroendemannagrupper, VB och VP. 
Medlemsföreningar och sektioner bör bjudas in att reflektera i någon form (ex. bikupor) under 
mötet. Fullmäktige sätter tonen för den nya organisationen och det är viktigt att inte minst 
medlemsföreningarna känner att de kan vara med och påverka. LR är ansvarig från nämnden i 
planeringen tillsammans med kansliet.  
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Beslutades enligt underlag till punkt 10 på föredragningslistan för 2021-01-26. Återkommer på 
följande nämndmöten. 

§ 12 Nämndens propositioner 
SAJ beskrev förslag till proposition om ändringar i SLS stadgar angående associerad förening. 
Kraven på associerad förening i stadgarna har inte anpassats till medlemsreformen då det står att 
föreningen ska ha minst 30 medlemmar som också är medlemmar i SLS samt att 
styrelseledamöter ska vara medlemmar eller associerade medlemmar i SLS. Eftersom SLS i 
huvudsak kommer att ha föreningsanknutna medlemmar bör dessa krav ändras. Förslaget är att 
kraven på associerad förening ändras i linje med vad som är stadgat för lokalt läkarsällskap.  

PJ redogjorde för förslag till proposition om medlemsavgifter 2022 där det för första gången 
ingick indexering. Nämnden ansåg att indexeringen bör skjutas fram till 2023 men att 2018 bör 
utgöra basår i enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutades att jobba vidare enligt förd diskussion.  
 

§ 13 Beslut om remiss till medlemsföreningar och sektioner  
SAJ och PJ redogjorde för de ansökningar som inkommit från föreningar som önskar ansluta sig 
till SLS. Två föreningar som inte är sektioner har ansökt om att bli medlemsförening:   

• Hygienläkarföreningen (har i dag ingen formell koppling till SLS) 
• Svensk förening för Pulmonell Hypertension (är i dag associerad förening i SLS).  

 
Dessutom har Svensk Förening för Kognitiv Medicin ansökt om att bli associerad förening i SLS.  
 
I den efterföljande diskussion uttryckte nämnden osäkerhet kring Pulmonell Hypertension och 
om medlemskap är rätt associationsform för föreningar där olika specialiteter och professioner 
samlas kring ett tillstånd eller fenomen.  
 
Beslutades  
att skicka ut ansökan från Hygienläkarföreningen (om medlemsförening) och Svensk Förening 
för Kognitiv Medicin (om associerad förening) på remiss till medlemsföreningarna, sektionerna, 
lokala läkarsällskap och kandidat- och underläkarföreningen 
 
att skicka tillbaka ansökan till Svensk förening för Pulmonell Hypertension för fortsatt 
beredning. Föreningen ombeds att förtydliga syftet med att ansöka om att bli medlemsförening 
 
att ta fram en proposition till fullmäktige 2021 som förtydligar vilka kriterier som ska gälla för 
medlemsförening (och vad som egentligen avses med ”medicinska ämnesområden som vunnit 
allmänt erkänd självständig ställning”) respektive associerad förening. Kansliet ansvarar för att 
ta fram utkast till propositionen tillsammans med MiH från nämnden.  
 

§ 14 Förslag hedersledamöter 2021 
Nämnden hade fått in två nomineringar: Cecilia Björkelund (seniorprofessor inom 
allmänmedicin i Göteborg och långvarig medlem) och Stefan Lindgren (tidigare ordförande och 
långvarigt engagerad i SLS) som nämnden ansåg var utmärkta förslag.   
 
Beslutades att utse de två nominerade.  
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§ 15 Fastställande av prisdomare och prisjurygrupper till SLS priser 2021 
Beslutades fastställa sakkunniga till SLS priser enligt förslag, se underlag till punkt 14 på 
föredragningslistan för 2021-01-26. 
 
 
 
 

§ 16 Fastställa stadgeändringar för sektionen för kirurgi  
SAJ redogjorde för ärendet. Sektionen har ändrat i § 7 och 11 i sina stadgar som rör 
föreningsinterna frågor och inte har koppling till medlemsreformen.     
 
Beslutades enligt förslag att fastställa stadgeändringar som beslutades om vid SLS sektion för 
kirurgis årsmöten 2019-08-21 och 2020-09-30, se underlag till punkt 15 på föredragningslistan 
för 2021-01-26. 
 

 Diskussions- och informationsärenden 
 

§ 17 Kraftsamling ungas psykiska hälsa 
Josef Milerad, ordförande i arbetsgruppen Kraftsamling för ungas psykiska hälsa som tillsattes 
efter motion på fullmäktige 2019, föredrog slutfasen i arbetet och de slutsatser gruppen dragit i 
den preliminära rapport som kommer att publiceras senare i vår.  
 
Ungas psykiska hälsa mäts i många enkäter. Oro och nedstämdhet ökar kraftig över tid. Skäl kan 
vara skolstress, mindre fysisk aktivitet och mindre sömn. Samtidigt uppger unga i Sverige goda 
vuxenrelationer och lägst nivåer av mobbing i hela Europa. Ett stort samhällsproblem är att 24 
procent går ut grundskolan utan fullständiga betyg, varav 16 procent utan betyg alls. Dessa unga 
kommer i många fall ha svårt att försörja sig på egen hand. Inom hälso- och sjukvården 
konstateras att söktrycket till BUP ökat kraftigt och fler unga får diagnoser där flickor är i topp. 
Den här typen av problem går enligt arbetsgruppen inte att lösa i enskilda samtal med doktor 
utan kräver mer strukturella insatser:  

1. Strukturerad fysisk aktivitet 
2. Balans digitala medier 
3. Självstärkande undervisning 
4. Förändringar i skolans betygskrav 
5. Tidig upptäckt och stöd  

 
SLS kommitté för prevention och folkhälsa kommer även att inkomma med kommentarer som 
bör tas i beaktande inför slut-versionen. 

Det finns ett stort intresse för slutsatserna i rapporten bland både kollegor och beslutsfattare, 
exempelvis Skolverket och Rektorskollegiet. LT har hållit två utbildningsdagar på temat och det 
blir ett stort möte (barnhälsodag) den 4 februari där rapporten lyfts. Slutversion av rapporten 
kommer att publiceras i samband med SLS fullmäktige i maj. Då har gruppen fullgjort sitt 
uppdrag och arbetet avslutas.   
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§ 18 Nationella läkemedelslistan  
MiH beskrev de problem som uppstått kring implementeringen av nationell läkemedelslista. Det 
har tagit lång tid att få nödvändig lagstiftning och informationsmodeller på plats vilket skjutit 
fram tidplanen. Implementeringen av nationell läkemedelslista är kanske färdig först kring 2025. 
Samtidigt kommer det om cirka 2 år inte längre vara möjligt att skriva ut recept om inte 
journalen är kopplad till läkemedelslistan. MiH redogjorde även för sina tankar om hur SLS kan 
agera i den här komplexa frågan utan att framstå som bakåtsträvare. Enligt MiH bör SLS 
reducera detta till en fråga om säker vård vilket också är något som går att kommunicera utåt. 
Det SLS särskilt skulle kunna lyfta ur ett patientsäkerhetsperspektiv är 

• Tidplanen – många regioner ska byta ut sina system. Hur ska de hinna till 2023?   
• Nya arbetssätt som krävs för läkare kring med öppenvårdsläkemedel 
• Svårigheter att koppla till patientjournalsystem.  
• Spärregler – skild logik.   

Vad ska då SLS konkret göra? Enligt MiH bör SLS initialt prioritera att  
• Driva debatt och utgöra blåslampa på SKR kring tidplanen – kräva offentlig redovisning  
• Driva debatt och göra seminarier kring nya arbetssätt för förskrivare i vardagen.  

 
§ 19 Förbereda ordföranderåd den 10 februari  

TA och SAJ informerade om planeringen inför kommande ordföranderåd den 10 februari. Tiden 
är kl. 16.30-18.30. Socialministern är med under första delen av mötet, kommer att berätta om 
vad som är på gång från Regeringens håll och svara på frågor. Därefter kommer en stor del av 
rådet att ägnas åt kunskapsstyrningen. Sista halvtimmen blir det diskussion och öppna frågor 
inklusive återkoppling från enkäten och programverksamhet.  

KPH som ansvarar för punkten kring kunskapsstyrning beskrev kort upplägget som 
kvalitetsdelegationen planerar. Punkten inleds med information om strukturen i organisationen 
för kunskapsstyrning då det finns ett behov av att öka vår interna kunskap om hur det ser ut. 
Efter detta blir det en mer kritisk diskussion kring möjligheter och utmaningar för professionen.   

§ 20 Delegationer och arbetsgrupper  
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 Programkommittén 
OB presenterade förslag till priser för SLS kurser som han tagit fram tillsammans med PJ och 
Sophie PK på kansliet:   

Fortbildningsdag fysisk heldag 
• 2600kr ej medlem SLS  
• 1900kr medlem SLS 

Fortbildningsdag fysisk halvdag 
• 1600kr ej medlem SLS  
• 900kr medlem SLS 

Fortbildningsdag digital heldag 
• 1900kr ej medlem SLS  
• 1200kr Medlem i SLS  

Fortbildningsdag digital halvdag 
• 1200kr ej medlem SLS  
• 500kr Medlem i SLS  

Berzelius Symposium 
• 2600kr (per dag) ej medlem SLS  
• 1900kr (per dag) Medlem i SLS  

 
Kandidater som är medlemmar får 80% rabatt på SLS utbildningar (ej BZ som har helt andra 
krav).  

Övrigt på gång är bok (istället för inställt BZ) om Dysfagi, ST-kurs om lika-rätt 1,5–2 dagar 
under våren samt planerad vetenskapskurs i höst.    

Beslutades att anta prislistan enligt förslag.  
  

 Välj vård klokt! 
CB redogjorde kort för arbetet i gruppen Välj vård klokt! 8 personer ingår och Martin Serrander 
är ordförande – och gruppen har haft 2–3 möten. Ett brev ska skickas ut till medlemsföreningar 
och sektioner för att hitta liknande projekt som gjorts. CB nämnde även att SoS nyligen 
presenterat en icke-göra-lista från Nationella riktlinjer. 
 

 Forskningsdelegationen 
OW informerade om aktuella frågor för Forskningsdelegationen. Den hektiska vår-perioden med 
utlysningar av anslag har inletts, där vi nu har en helt ny kategori utlysningar om 
samarbetsprojekt (som nämnden beslutade om på decembermötet). Annat som tar tid är att hitta 
nya medlemmar till Prioriteringskommittén som har en omsättning på 30 procent varje år.   
 
 

 Utbildningsdelegationen 
HH tog upp att SLS i sin bevakning av grundutbildningen inte får glömma bort det gamla 
läkarprogrammet som kommer att finnas kvar i flera år. Regeringen har äntligen fattat beslut om 
övergångsbestämmelser för BT och ST (utan bortre gräns för AT). Hur pandemin påverkar ST 
kommer fortsatt vara ett område att bevaka för SLS. Utbildningsdelegationen planerar att ta ett 
ordentligt grepp kring fortbildningen och här samarbeta med medlemsföreningarna.    

 Kvalitetsdelegationen 
KPH nämnde att aktiviteterna i delegationen fångats upp i diskussionen kring ordföranderådet 
och presentationen från kommittéerna dagen innan. Ett viktigt uppdrag 2021 blir att definiera 
professionsstyrd kvalitetsutveckling. 
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 Kandidat- och underläkarföreningen 
SWG berättade att arbetet i den nya styrelsen drar igång nästkommande helg. KUF saknar 
representanter i både Utbildningsdelegationen och Kvalitetsdelegationen – och nämnden 
framförde att nya representanter är varmt välkomna. Det finns planer på att förändra 
Asklepiospriset och hur man bedömer artiklar och projektarbeten. KUF har utsett en i styrelsen 
med uttalat kommunikationsansvar.  
 

§ 21 Omvärldsbevakning och remisser  
Se remisslistan för inkomna, besvarade och pågående remisser (2020 och 2021). 
 
JLB informerade om att en debattartikel publicerats i GP om vaccin i fattiga länder som bland 
annat MS skrivit under. Hon tog även upp behovet av en skrift med samlad information om vad 
SLS är och gör med anledning av att SLS fått närmare 20 000 föreningsanknutna medlemmar. 
JLB lyfte i samband med detta frågan om SLS kan ta in annonser för att finansiera 
produktionskostnaderna då vi jobbat på liknande sätt tidigare. Efter kort diskussion i nämnden 
beslutades att hänskjuta frågan till nästkommande sammanträde då nämnden planerar att ta upp 
en generell policy kring sponsring. 
   

§ 22 Jävsdeklarationer 
TA nämnde att den som inte lämnat in jävsblankett ska fylla i och skicka till SLS. Detsamma 
gäller om förhållanden har ändrats sedan nämndledamot senast lämnade in. 

§ 23 Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes.  
 

 

Dag som ovan  

Vid protokollet: 

 

Per Johansson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Ola Björgell      
   

 


