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PROTOKOLL 

fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25 januari 2022 kl. 11.30-12:00 

och 13:00-16.00.   

 

Närvarande 

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf), Catharina Ihre Lundgren (CIL, vice ordf), Ola Björgell (OB, 

vetenskaplig sekr., ordf. Programkommittén), Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning) 

deltog fram till § 21, Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning) deltog fram till § 19, 

Mikael Sandlund (MS, ordf. delegationen för medicinsk etik) deltog ej under §§ 8-11 , Karin Pukk 

Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA), Christina Bergh 

(CB) deltog ej under §§ 9-16, Stella Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm 

(JDS) deltog fr.o.m. § 17, Niklas Ekerstad (NE), Karin Rådholm (KR).  

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

 

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig), Susann Asplund 

Johansson (SAJ, chef organisation och utredning), Jaana Logren Bergqvist (JLB, 

kommunikationsansvarig), Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare) 

 

Dag 2 internatmöte  

 

§ 1 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse CIL att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

”Internatmöte med nämnden i augusti” lades till som en punkt under övriga frågor.   

Föredragningslistan godkändes med gjorda justeringar. 

§ 3 Nämndprotokoll 2021-12-07 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 4 Informationsärenden - protokoll 

Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 5 Ordförande rapporterar 

TA rapporterade att han och CIL haft ett möte med SKR och Läkarförbundet där de diskuterat 

kunskapsstyrning. Han har deltagit i Janssens podcast ”Vi forskar för livet” där han lyfte vikten 

av klinisk forskning i Sverige. Han har haft mycket kontakt med NE, MS och PJ gällande 

Socialstyrelsens uppdrag om prioriteringar i kris och krig där NE representerar SLS i 

expertgruppen. Covid-19 gruppen har haft uppföljande möten efter State of The Art Covid-19 

där de diskuterat hur konferensen kan utvecklas framöver. En kommentar som lyftes i nämnden 

var att kommande konferens kan fokusera på Coronakommissionens slutrapport, hur sjukvårdens 

krishantering fungerat och lärdomar inför kommande pandemier.  
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TA deltog i mötet ”Vägen till svensk läkarlegitimation” som var välbesökt. Han har tillsammans 

med Magnus Isacsson från SFAM deltagit i en paneldiskussion om framtidens hälso- och 

sjukvård för studenter på det nya läkarprogrammet på KI. Det är fortsatt mycket arbete med 

inkomna remisser. TA har skrivit en debattartikel riktad till regionpolitiker om vårdplatsbristen 

som kommer publiceras i Dagens Samhälle den kommande veckan.  

 

§ 6 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade att gruppen för kunskapsstyrning har haft ett flertal möten. Hon kommer att 

delta i ett webinarium som SLS anordnar den 8/2 om blackbox, patientsäkerhet och kirurgisk 

träning. 

I egenskap av ordförande i Svensk Kirurgisk Förening kommer hon tillsammans med Svensk 

Förening för Akutsjukvård att skriva en debattartikel i Läkartidningen om hur samarbetet med 

akutläkarna kan förbättras. Många kirurger går mycket jourer på akuten vilket innebär att man 

inte får tillräcklig kirurgisk träning.  

§ 7 Kanslichefen rapporterar 

PJ rapporterade att kansliet under hösten återgick till att arbeta mer fysiskt i huset men att de 

skärpta restriktionerna i slutet av december gjort att personalen återgått till mer distansarbete. 

Förhoppningen är att en återgång till att arbeta mer fysiskt på plats kan ske under våren. 

Diskussioner har förts med SLS restaurang som har haft det tufft under pandemin. MaH kommer 

att informera mer om det under § 8 Ekonomi. Konferensverksamheten och bokningarna i huset 

ökade under hösten men gick ner när de skärpta restriktionerna infördes i december. Det har 

varit få stora bokningar i salen men däremot har många föreningar haft mindre möten i huset. 

En underhållsplan som analyserar åtgärdsbehoven i huset har tagits fram. Sedan tidigare har en 

energikartläggning och en vårdplan tagits fram för huset. De tre dokumenten kommer att ligga 

till grund för förslag på investeringar som behöver göras. PJ kommer att återkomma till 

nämnden med förslag på kommande åtgärder. 

Arbetet med att bygga en webpanel att använda för att nå ut med enkäter till medlemmar pågår. 

En enkät från arbetsgruppen för Kloka kliniska val kommer att skickas genom den i närtid. 

 Beslutsärenden 
 

§ 8 Ekonomi, prel. budget 2022 

MaH gick igenom det preliminära utfallet för 2021. Utfallet kommer att ha ett större positivt 

resultat än beräknat. Det högre utfallet beror bl.a. på ökade medlemsintäkter, mindre kostnader 

för förtroendemannaverksamheten i form av mötes- och resekostnader och lägre kanslikostnader. 

Det preliminära resultatet är ca. +1,2 miljoner. 

Våning tre i huset hyrs ut till restaurangen (bolaget heter Paryr AB) genom SLS dotterbolag 

Hygiea AB. Restaurangen har drabbats hårt under pandemin och har en stor hyresskuld till SLS. 

Under tiden som pandemin pågått har SLS valt att inte ta ut hyra under några månader då 

restaurangen helt saknat intäkter. Att sänka hyran har dock inte varit ett alternativ av flera skäl. 

Restaurangen har fått omställningsstöd för sina fasta kostnader (där hyran ingår) under 

pandemin men pengarna har i huvudsak gått till att betala av ett lån. MaH och PJ har haft som 

strategi att trycka på lagom hårt för att Hygiea AB ska få in hyresintäkterna från restaurangen. 

De har lovat att börja betala av sin skuld enligt en avbetalningsplan när de får nytt 

omställningsstöd och verksamhetens intäkter ökar igen. Nämnden gav sitt stöd till den 

redovisade strategin när det gäller restaurangen.  

Budget 2022 
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Förslaget till ny budget för 2022 diskuterades under internatets första dag. Då arbetsgruppen för 

Hippokratesrevisionen kommer att fortsätta sitt arbete under 2022 föreslogs att ge arbetsgruppen 

en budget på 30 000 kr.   

 Beslutades att godkänna presenterat budgetförslag för 2022 med föreslagen ändring, se underlag 

till punkt 8 på föredragningslistan för 2021-01-25. 

 

§ 9 Prel. agenda fullmäktige 17 maj 2022  

Preliminära föredragningslistan för årets fullmäktige har skickats ut inför mötet. Mötet blir 

fysiskt med möjlighet att delta digitalt. Inbjudan går ut till alla föreningar kring månadsskiftet. 

Nämnden diskuterade om det ska anordnas en middag efter mötet och det tas med i inbjudan.  

 

Beslutades enligt underlag till punkt 9 på föredragningslistan för 2021-01-25 Återkommer på 

följande nämndmöten. 
 

§ 10 Nämndens propositioner, ev. utkast  

Propositioner till fullmäktige diskuterades dagen innan. MiH är ansvarig tillsammans för att ta 

fram ett förslag till proposition gällande projekt kring ansvar för nationella läkemedelslistan. 

KPH hjälper till i det arbetet. PJ och HH tar fram ett förslag på proposition om ny arbetsordning 

för SLS förtroendemannarevisorer. Förslagen tas upp på nästkommande nämndmöte. 

 

Beslutades att arbeta vidare med nämndens propositioner enligt förd diskussion internatdag 1.  

 
 

§ 11 Ev. Förslag om hedersledamöter 

Lista på tidigare hedersledamöter har skickats ut inför mötet. Två personer brukar utses årligen 

och i SLS stadga § 3 står vilka kriterier som ska spela in. Nämnden lyfte tre namn: Josef 

Milerad, Ulf Måwe och Britt Skogseid. Nämnden ansåg att alla tre var bra namn och värdiga 

mottagare. SC, OB och SA inkommer med förslag på motiveringar till nästkommande 

nämndmöte då beslut om vilka två som ska utses tas.  

 

Beslutade att de ansvariga skickar in förslag på motiveringar inför beslut på nästa möte  

  
§ 12 Reglering som stöd för fortbildning   

HH inledde med att redogöra för de överväganden och förslag som diskuterats i 

utbildningsdelegationen. Även regleringsfrågan har utretts och SAJ redogjorde för vilka lagar, 

förarbeten, utredningar och statliga initiativ som finns på området. Hon gick även igenom SLS 

tidigare ställningstaganden som lyfts i remisser och debattartiklar.  Delegationen har landat i att 

nuvarande regelverk är otydligt, att de föreskrifter som finns inte återspeglar det ansvar som 

vårdgivarna har (enligt förarbetena till lag). Huvudmannen måste ge vårdgivarna rimliga 

förutsättningar för att bedriva verksamheten i enlighet med lagkrav. Delegationen efterfrågar 

inte detaljerade regler om krav på fortbildning men anser att förtydliganden behövs i 

föreskrifterna. Även lyfte de att SLS bör vara tydliga i att frågan om hur fortbildning ska ske 

endast kan ägas av professionen.  

 

I nämndens diskussion lyftes att det är ett problem att många verksamhetschefer inte är läkare 

och därmed saknar insikt om vilken vidareutbildning en läkare behöver. Läkare anställda genom 

bemanningsföretag lyftas också som en utmaning. Nämnden ställde sig positiva till 

utbildningsdelegationens förslag och en lansering kommer att göras på ordföranderådet 10 

februari. SAJ skickar ut powerpoint-bilderna till nämnden efter mötet. 

 

Beslutades att ta beslut om det underlag som tagits fram.  
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§ 13 Ev. beslut om ny arbetsordning för SLS förtroendemannarevisorer  

HH har lett arbetsgruppen och presenterade deras utkast på arbetsordning. Gruppen har i sitt 

arbete haft utgångspunkten att förtroendemannarevisorernas granskning ska ha ett 

helhetsperspektiv, mer fokus på verksamheten samt att SLS och nämnden gör rätt saker. 

Förslaget ska diskuteras med nuvarande revisorer och beslut om slutgiltig version tas på 

nämndens möte i mars.  

I utkastet till arbetsordning fanns en skrivelse om att granskning ska ske genom stickprov. En i 

nämnden undrade om det bör stå med. HH svarade att det är upp till revisorerna att bestämma 

hur de genomför sin granskning men att tidigare revisorer lyft hög arbetsbelastning varför den 

skrivningen är med. 

Beslutades att arbetsgruppen inkommer med ett slutgiltigt förslag till nästa möte 

 
§ 14  Fastställande av prisdomare och prisjurygrupper till SLS priser 2022  

OW presenterade förslaget. Förslaget innehöll ett antal vakanser och han föreslog att nämnden 

delegerar till TA att fatta beslut om fyllnadsval till dessa platser. För att öka kännedomen om 

SLS priser och få in fler nomineringar har information skickats ut till alla medicinska 

fakulteterna. 

 

Beslutades fastställa sakkunniga till SLS priser enligt förslag, se underlag till punkt 14 på 

föredragningslistan för 2022-01-25. 

 

Beslutade att fyllnadsfall till vakanta platser görs av TA  
 

§ 15 Fastställa stadgeändringar för SLS kandidat- och underläkarförening 

MH föredrog de ändringar som gjorts. Kandidat- och underläkarföreningen har haft årsmöte i 

november och gjorde då revideringar i sin stadga i §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 12. Kansliet 

bedömer att de ändringar som har gjorts är korrekta. 

 

Beslutades att fastställa stadgeändringarna som beslutades om på kandidat- och 

underläkarföreningens årsmöte 2021-11-21. 
 

§ 16 Utbetalning rekvisition 

MaH föredrog ärendet. Utbetalning av disponibla medel från stiftelser i samförvaltningen som ej 

ingår i ResearchWeb/ansökningssystemet betalas ut på rekvisition från mottagaren attesterad av 

kanslichefen. Det formella beslutet ska dock tas av nämnden. 

 

Beslutades att bevilja disponibla medel enligt förslag, se underlag till punkt 16 på 

föredragningslistan för 2022-01-25. 

 

 Information- och diskussionsärenden 

§ 17 Nationella vårdkompetensrådet  

JDS rapporterade från NVKR och den arbetsgrupp han leder och att ett tilläggsuppdrag gällande 

dimensionering av antalet ST-tjänster, kartläggning av dessa och framtida behov har lagts till 

hans grupp.  

Det har även kommit in en förfrågan till TA att föreslå en allmänläkare som kan ingå i 

arbetsgruppen eller vara dialogpartner i det fortsatta arbetet. Nämnden föreslog SA. Åke 

Åkesson lyftes, men då nämnden räknade med att han redan deltar, poängteras det i svaret. Även 

lyftes att nämnden borde föreslå en person med erfarenhet av på glesbygdsmedicin. NE lyfte 

Christer Andersson som är engagerad inom glesbygdsmedicin.  

TA och SA fick i uppdrag att ta fram förslag på ett namn att nominera till JDS och NVKR innan 

måndags nästkommande vecka. De tar gärna emot fler inspel från nämnden innan dess. 
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§ 18 Remiss PM om nya könstillhörighetslagen - vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och 

ändring av det kön som framgår av folkbokföringen  

MS föredrog bakgrunden till remissen och det remissvaret som tagits fram efter diskussioner i 

Etikdelegationen samt beretts av AU. I remissen som skickats ut föreslås att åldersgränsen för 

byte av det juridiskt kön som framgår av folkbokföringen sänkas till 12 års ålder och att det ska 

ske genom en ansökan hos Skatteverket som ej föregås av en utredning. MS lyfte att syftet med 

lagändringen inte klargörs i tillräcklig mån i remissen. DME har även identifierat ett flertal 

problem som kan uppstå och som ej adresserats i utredningen. Könsspecifika personnummer 

används även vid kallelser till hälso- och sjukvården vilket borde underkastats en 

konsekvensanalys.   

En person i nämnden lyfte att det är oroväckande att remissen rörande kirurgiska ingrepp i 

könsorganen innebär förslag att individer ska kunna vända sig till domstol om de inte fått 

den könskorrigerande kirurgi beviljad som man efterfrågar. Hen ansåg att det kan ge stora 

konsekvenser om staten kan styra vad den läkaren ska göra och skapa särregleringar gällande 

vissa kirurgiska ingrepp. Även lyftes att det är klokt att ha med de etiska konsekvenserna i 

remissvaret och att det rör stora ingrepp som kräver forskning och uppföljning gällande 

effekterna och eventuella komplikationer. CIL undrade om Svensk Plastikkirurgisk Förening har 

svarat på underremissen då deras synpunkter är viktiga. 

Remissvaret ska skickas in senast den 8 februari. 

§ 19 Inför ordföranderåd den 10 februari 

Inbjudan till ordföranderådet har gått ut till alla ordföranden i SLS föreningar och sista 

anmälningsdag är den 3 februari. Socialminister Lena Hallengren kan inte delta och i stället 

kommer hennes statssekreterare Maja Fjaestad delta från Socialdepartementet. MS bad om att få 

några minuter under ordföranderådet till att fråga efter etiskt ansvariga i SLS föreningar.   

 

§ 20 Rapport från SoS uppdrag Prioriteringar under kris och krig  

NE rapporterade från sitt uppdrag och att expertgruppen hade sitt sista möte i slutet av 

december. Han lyfte även vikten av kontinuitet i frågorna och att SLS är aktiva i det fortsatta 

arbetet. Han informerade att SLS skrivelse med frågor kring prioriteringsplattformen som han 

lyft på tidigare nämndmöten sänts in till SoS. Han kommer att fortsätta att följa processen och 

eventuell respons från SoS och departementet. NE avslutade med att säga att han haft bra stöd av 

TA, MS och PJ som agerat referensgruppen och gärna ser att det avsätts tid för att diskutera de 

legala och etiska aspekterna till prioriteringsplattformen på ett kommande nämndmöte.  

 

§ 21 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 

 Programkommittén 

OB rapporterade att kommittén har ett 20-tal webinarium inplanerade i vår. Konst och läkekonst 

kommer att anordnas och en del fysiska möten planeras, även ett Bz-symposium framåt 

sommaren och hösten. Stora likarättsdagarna och preventionsdagarna är under planering. Han 

påminde nämnden om att skicka in idéer för fortbildningsdagar till hösten och Bz-symposium till 

2023 och 2024.  

 

 Forskningsdelegationen 

OW rapporterade att det pågått ett omfattande arbete med utlysningen av forskningsanslag och 

att ansökningen snart stänger. Arbete pågår med att få in fler ledamöter i prioriteringskommittén. 

Delegationen arbetar även med framtagande av en forskningspolicy och arbete med hälsodata 

tillsammans med MS.  Delegationen kommer att ha möte i mitten av februari. 
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Utbildningsdelegationen 

SAJ rapporterade att förutom de frågor som redan diskuterats under mötet har delegationen 

diskuterat att ta upp fråga om AT, BT och ST med pedagogisk inriktning. En ny rapport från 

NVKR har kommit om möjlighet att bredda ställen att göra AT på. När det är mindre arbete med 

fortbildningsfrågan ska delegationen börja arbeta med uppdraget om specialistexamen som gavs 

av fullmäktige. SAJ nämnde att Mattias Bjarnegård som är adjungerad till delegationen för 

arbetet med certifieringsfrågan har arbetet vidare med det. 

 Etikdelegationen 

MS rapporterade att det första delbetänkande gällande medicinsk ålderbedömning har kommit på 

remiss och ska besvaras. Han ska även skriva ett uttalande gällande frågan om Jehovas vittnen 

och blodtransfusion då SLS inte tagit ställning i frågan sen 1987. Han nämnde en SBU-rapport 

om personkontinuitet i vården och hälsoekonomiska slutsatser som kom i höst men som fått lite 

uppmärksamhet. Då SLS och DME tidigare arbetat med kontinuitetsfrågor ska han försöka lyfta 

den. 

 

 Kvalitetsdelegationen 

KPH rapporterade om att de har ett tätt samarbete med SoS om patientsäkerhet och 

handlingsplan. De är även engagerade i att se över nationellt curriculum om patientsäkerhet och 

delta i en förstudie som sen kommer gå ut på bred front. KPH berättade att hon sitter med i 

planeringsgruppen för ”Salonger för lärande” som anordnar webinarium om vardagsnära lärande 

på olika teman. KPH representerar SLS i en referensgrupp inför anordnandet av ”International 

Forum on Quality and Safety in Healthcare” som anordnas i Göteborg i slutet av mars. Hon 

ställde frågan om SLS ska ha en mer formaliserad närvaro på konferensen.  

Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG rapporterade att KUF kommer att ha ett digitalt internat 29-30 januari där de kommer att 

diskutera det kommande årets verksamhet. Styrelsen har fått många nya ledamöter, varav endast 

5 är studenter och resten AT-läkare. De kommer att fortsätta arbetet med många av förra årets 

projekt och planerar även inför Stora Likarättsdagarna i maj.   

 

 Covid-19-gruppen 

Covid-19 gruppen som består av 14 ordföranden från SLS föreningar har återkommande möten 

varje månad. Arbetsgruppen har diskuterat hur State of The Art Covid-19 konferensen kan 

utvecklas efter pandemin och om den ska integreras i den vanliga verksamheten. Den som har 

inspel till arbetet kan skicka dessa till TA, OB eller JLB.  

SA nämnde att hon fått frågan om att agera extern expert i ett uppdrag om långtids-covid och 

undrade om någon från covid-19 gruppen är intresserad av att delta. SA tar den frågan vidare 

med TA.  

TA lyfte att han fått en förfrågan från Jonas Ludvigsson om att anordna ett webinarium om 

Corona-kommissionens senaste rapport. Nämnden ansåg att det behövs ett bredare grepp kring 

frågan och att de behöver sammanfatta de arbete SLS gjort och de lärdomar samhället fått under 

pandemin innan genomförande av ett webinarium på det temat. JLB svarar honom.  

CB informerade om ett reportage från ekot om att vaccinationsgraden bland gravid varit låg trots 

omfattande information att även gravida ska vaccinera sig. Frågan diskuteras inom SFOG. 

Kloka Kliniska val  

Arbetsgruppen har haft möte och arbetet går framåt. En uppdatering inför VP kommer att 

skickas till PJ. De har en enkät på gång som ska skickas ut via den nya panelen. De arbetar även 

med en artikelserie till Läkartidningen och ska ha ett möte med IVO i närtid. 

 

 Klimatgruppen 

SC rapporterade att arbetsgruppen fortsatt sin planering inför Bz-symposium om planetär hälsa 

och har knutit till sig många internationella auktoriteter inom frågan till programmet.  
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 Ungas psykiska hälsa 

Ordförande för Skolläkarföreningen Josef Milerad är med och anordnar barnhälsodagen som är 

en del av Skolläkarföreningens 100 års jubileum. Två av gruppens ledamöter ska tillsammans 

med Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa anordna ett webinarium om ungas 

psykiska hälsa och skolan. Det arbetet är dock skiljt från projektet. 

 

§ 22  Omvärldsbevakning och kommunikation  

JLB rapporterade att en debattartikel om vårdplatsbristen ska publiceras den kommande veckan. 

Även fortsätter SLS att driva valfrågorna. Hon och TA har blivit kontaktade av 

Socialdemokraterna i Region Stockholm gällande prioriterade frågor från professionen inför 

valet. Ett webinarium om assisterad dödshjälp är under planering. När remissvaret om den nya 

köntillhörighetslagen har skickats in ska press göras på det.  

SLS arbete med fortbildningsfrågorna ska även lanseras inom kort. Även ska SLS arbete med 

kunskapsstyrning kommuniceras och spridas.  

§ 23 Remisser och Inbjudningar  

SAJ informerar om ett antal stora remisser som nämnden och kansliet arbetar med just nu. Det är 

remisser om den nya könstillhörighetslagen, privata sjukvårdsförsäkringar, börja med barnen del 

2 och remiss om vårdinfrastruktur.  Alla pågående remisser finns med på remisslistan som 

bifogats. Inbjudningar finns som bifogad lista till handlingarna. 

§ 24 Övriga frågor  

TA lyfte att nämndmötet den 30 augusti hade kunnat göras om till ett fysiskt internatmöte. Mötet 

skulle i så fall börja vid lunch måndag 29 augusti och fortsätta tisdag den 30 augusti. Nämnden 

var positiva till det upplägget. OB lyfte att han gärna ser mer diskussioner i mindre grupper på 

det mötet. 

Nästa nämndmöte i mars blir eventuellt ett fysiskt möte om restriktionerna tillåter det. 

 

 

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Catharina Ihre Lundgren  


