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PROTOKOLL 
fört vid digitalt internatsammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 9 mars 2021 kl. 10.00-
15.30.   
 

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) fram till kl. 12.15, 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). 

 

§ 24 Val av protokolljusterare 
Beslutades att utse IMS att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 25 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. TA påpekade att punkt 15 på dagordningen (§ 38) inte är ett 
beslutsärende utan ett informationsärende.  
 

§ 26 Nämndprotokoll 2021-01-26 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 27 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.   
 

§ 28 Ordförande rapporterar 
TA redogjorde för ordföranderådet den 10 februari som blev välbesökt med över 55 deltagare. 
Socialministern inledde och därefter var det en längre diskussion om 
kunskapsstyrningsorganisationen. En reflektion från TA var att även om det finns liknande 
lokala exempel i andra länder är det unikt att ett helt land samlar ihop 
kunskapsstyrningsprocesser i ett projekt på det här sättet. Av det skälet är det viktigt att projektet 
följs upp ordentligt. Ordföranderådet avslutades med information om programverksamheten och 
medlemsenkäten. SLS har även skickat tackbrev till socialministern med olika frågeställningar 
som lyftes på rådet.  
 
TA ingår i referensgrupp till Tillgänglighetsdelegationen som träffats vid ett tillfälle. Covid-19-
arbetsgruppen arbetar med frågan om uppskjutna ST-kurser tillsammans med 
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Utbildningsdelegationen (se även § 47 och 52 nedan). Organisationskommittén (där TA ingår 
tillsammans med Lars-Magnus Andersson, Infektionsläkarföreningen, samt PJ och Sophie 
Palmqvist Klockhoff. kansliet) fortsätter planera uppföljande State of the art covid-19 i 
november 2021. Övriga aktiviteter TA deltagit i är bland annat presidiemöte med Svensk 
sjuksköterskeförening, möte med styrelsen för Sektionen för otorhinolaryngologi (se § 44) och 
möte med nya vd:n för Equalis (där SLS äger 24 procent) samt Preventionsdagen där TA 
inledningstalade. Agenda för hälsa och välstånd inom Forska!Sverige har tagit fram en rapport 
om hur covid-19-pandemin påverkat den medicinska forskningen.  

§ 29 Vice ordförande rapporterar 
LR har i samverkan med kansliet arbetat med utkast till VP för 2021–2022 som ska inledas med 
en avsiktsförklaring. Hon har arbetat med frågan om hur fotodokumentation och eventuella 
inspelningar från operation och annan vård ska hanteras med tanke på GDPR. Tillsammans med 
kansliet har hon tagit fram utkast till skrivelse att skicka till SKR och SoS om behovet av 
tydligare och mer likvärdig tolkning av regelverket.   
  

§ 30 Kanslichefen rapporterar 
PJ informerade om att det ska installeras ett nytt brandlarm i SLS hus under våren till en kostnad 
om cirka 900 tkr inklusive moms som kommer att avskrivas på tio år. Nuvarande larm är uttjänt 
och det finns inte längre reservdelar att tillgå. PJ nämnde att SLS utöver 40 medlemsföreningar 
för närvarande, innan påminnelseavi gått ut, har 6 000 betalande individuella medlemmar 2021. 
Sammanlagda intäkter från medlemsföreningar respektive individuella medlemmar uppgår till 
drygt 5 mkr, vilket är den nivå medlemsintäkterna legat på de senaste åren. Detta innebär att vi 
räknat rätt i kalkylen över medlemsreformen och lyckats uppnå ambitionen att göra reformen 
kostnadsneutral.   
 

§ 31 Ekonomi 
MaH redogjorde för SLS driftsekonomi 2021 hittills. Det är för tidigt att uttala sig generellt om 
utfallet men man kan konstatera att kostnaderna för förtroendemannaverksamheten (resor och 
mat) i början av året ligger betydligt lägre jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Detta 
uppväger till stor del de tappade intäkterna i konferensverksamheten. Diskussion pågår med 
restaurangen angående obetalda hyresfakturor för 2020.   
 

 Beslutsärenden 

§ 32 Fastställa uppdaterade rekommendationer om fysisk aktivitet, av Yrkesföreningar för 
Fysisk Aktivitet (YFA) 
Ing-Marie Dohrn, Ordförande i YFA och projektledare för uppdatering av rekommendationerna, 
var inbjuden gäst.  

YFA har på uppdrag av SLS tagit fram rekommendationer om fysisk aktivitet, första gången 
2001 och sedan uppdatering 2011. Ingen annan aktör i Sverige tar fram liknande 
rekommendationer och de fyller ett tydligt behov. Arbetsfördelningen är att YFA utser experter 
och SLS granskare. Inför uppdateringen 2021 var det YFA som tog initiativet efter att nya 
rekommendationer kommit i USA. I denna version har YFA gjort separata rekommendationer 
med specifika för vuxna, barn, äldre och gravida. Vad är de största förändringarna? Att all 
rörelse räknas. Evidens för effekter och riskminskningar har förstärkts genom åren. Varje minut 
räknas och varje intensitet räknas. Det är ett positivt budskap.   

Beslutades att fastställa uppdaterade rekommendationer om fysisk aktivitet, se underlag till 
punkt 9 på föredragningslistan för 2021-03-09.   

§ 33 Prioritering av medicinskt fackspråk/uppgradering av frågedatabas  
PJ informerade om språkfrågedatabasen som drivs i SLS regi sedan lång tid tillbaka. Databasen 
fungerar inte längre tekniskt då e-posten fallit bort på grund av att servern är daterad. En 
uppgradering av servern i syfte att få fungerande e-postfunktion kräver att man samtidigt bygger 
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upp en ny kommunikationsplattform kring frågedatabasen. Detta ryms inte inom SLS budget 
eller verksamhet för 2021. Dessutom finns andra aktörer som tillhandahåller liknande 
språklådor.  

Beslutades att inte göra uppdatering av språkfrågedatabasen 2021 utan att i stället ge kansliet i 
uppdrag att utreda och återkomma med förslag kring fortsatt organisering av denna funktion 
(lägga ner, fortsatt ligga i SLS regi, samverka med annan part eller överlämna i annans regi).  

§ 34 Uttagsnivå från SLS Investeringsfond  
PJ redogjorde för förslaget att höja utdelningen i SLS Investeringsfond från 0,48 kr till 0,52 kr 
per andel, vilket motsvarar en utdelning på cirka 3 procent av dagens marknadsvärde i fonden. 
Enligt SEB finns utrymme att höja utdelningen till denna nivå med bibehållen stabilitet. En 
höjning till 0,52 kr per andel skulle utifrån dagens marknadsvärde innebär att den totala 
utdelningen från fonden ökar från drygt 57 mkr till närmare 62 mkr. Höjningen kommer att slå 
igenom på 2022 års utdelningar av medel till medicinsk forskning. 
 
Beslutades att höja utdelningen från 0,48 kr till 0,52 kr per andel i SLS Investeringsfond hos 
SEB.  

 

§ 35 Utdelning understöd Hennerlöfska fonden 
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 12 på föredragningslistan för 2021-03-09.  
 

§ 36 Utbetalning på rekvisition   
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 13 på föredragningslistan för 2021-03-09.  
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§ 37 Medlemsreformen 
SAJ gick igenom ansökning om att bli medlemsförening av sektioner – för granskning och beslut 
om ansökningarna ska läggas till FM 2021.  

Sex av nuvarande sektioner har ansökt om att bli medlemsförening i SLS. Tre av dessa har 
fullgjort sina interna beslutsprocesser och hunnit anpassa stadgarna. Det är  

• Sektionen för klinisk neurofysiologi  
• Sektionen för neurokirurgi    
• Sektionen för ortopedi.  

SAJ har gått igenom sektionernas stadgar för att lägga ansökningarna till fullmäktige och 
samtliga tre är ok.  

Tre sektioner har inte hunnit anpassa stadgarna och ansöker om att bli medlemsförening under 
villkor. Det är  

• Sektionen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin  
• Sektionen för urologi   
• Sektionen för medicinsk radiofysik   

 
Samtliga är okomplicerade med undantag för Sektionen medicinsk radiofysik. Sektionen har 
enligt egen uppgift inte en enda läkare som medlem. Det innebär att sektionen ej uppfyller 
kravet på medlemsförening i SLS stadgar om minst 30 läkarmedlemmar. Dessutom saknas 
underlag att beräkna mandat eller avgift till SLS om sektionen skulle bli medlemsförening.  

Beslutades att i proposition 2 till fullmäktige 2021 lägga fram samtliga ansökningar från 
sektioner med nämndens förslag om att de ska bli medlemsföreningar i SLS, med undantag för 
medicinsk radiofysik. Sektionen bör enligt nämnden kvarstå som sektion och på sikt bli 
associerad förening i SLS. Radiofysik ska därför rekommenderas att dra tillbaka sin ansökan. 
Om medicinsk radiofysik kvarhåller sin ansökan ska förslaget från nämnden bli att den avslås.  

 

SAJ gick igenom ansökning om att bli medlemsförening av helt ny förening – för granskning 
och beslut om ansökan ska läggas till FM 2021, avser Hygienläkarföreningen vars ansökan varit 
ute på remiss bland föreningarna i SLS. Kansliet har fått in 10 svar och alla är positiva. 
Föreningen kommer att lägga fram förslag till anpassade stadgar på sitt årsmöte den 14 april.  

Beslutades att i proposition 2 till fullmäktige 2021 lägga fram ansökan från 
Hygienläkarföreningen med nämndens förslag om att föreningen ska bli medlemsförening i SLS.   

SAJ gick igenom ansökan om att bli associerad förening – för granskning och beslut om 
ansökan ska läggas till FM 2021, avser kognitiv medicin vars ansökan varit ute på remiss bland 
föreningarna i SLS. Kansliet har fått in 11 svar och alla är positiva.  

Beslutades att i proposition 2 till fullmäktige 2021 lägga fram ansökan från kognitiv medicin 
med nämndens förslag om att föreningen ska bli associerad förening i SLS.   

§ 38 Nya sakkunniga i Prioriteringskommittén   
OW informerade allmänt om Prioriteringskommittén som har i uppdrag att granska inkomna 
ansökningar om forskningsanslag. Medlemsföreningarna har nyligen lämnat in förslag på nya 
ledamöter. Samtliga ser ut att ha goda akademiska meriter.  
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§ 39 ROAr  
MiH informerade om samverkansplattformen ROAr (roller och ansvar i receptkedjan) där SLS 
ingår tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, 
Apotekarsocieteten och Svensk sjuksköterskeförening. ROAr har tagit fram en kort formell text 
om ROAr i relation till de ingående sex organisationerna. Den ska alla organisationer förankra i 
sin respektive organisation.   

Beslutades att anta förslag till arbetsordning för ROAR, se underlag till punkt 16 på 
föredragningslistan för 2021-03-09. 
 

§ 40 Prioritering av ärenden när SLS får inbjudningar/initiativ 
SLS nämnd fattade principbeslut att anta policy för Prioritering av ärenden när SLS får 
inbjudningar/initiativ på sitt sammanträde den 8 december 2020 men att policyn skulle ges en 
mer formell struktur innan slutbeslut.  
 
Beslutades att anta slutligt förslag till policy för Prioritering av ärenden när SLS får 
inbjudningar/initiativ, se underlag till punkt 17 på föredragningslistan för 2021-03-09. 
 

 Diskussions- och informationsärenden 
 

§ 41 AI och digital teknik och säkerhet 
MH och IMS redogjorde för det fortsatta arbetet med promemorieutkastet ”Patientens hälsodata” 
(se underlag till punkt 18 på föredragningslistan för 2021-03-09) som tagits fram av en grupp i 
nämnden. Promemorian syftar till ett proaktivt agerande från SLS sida, där vi beskriver 
lösningar som möjliggör utnyttjande av hälsodata på ett sätt som innebär tillräckligt skydd för 
patientintegritet och därmed bevarar förtroendet för sjukvården och för den medicinska 
forskningen hos den breda allmänheten. Nästa steg i arbetet blir att ta externa kontakter med 
bland annat jurister i VG-regionen, Integritetsskyddsmyndigheten och Mats Ulfendahl inom Life 
science-strategin. Promemorian och den fortsatta strategin för att göra verklighet av förslagen 
ska slutligen landa i Forskningsdelegationen (som helt står bakom detta initiativ).   

§ 42 Kommunikation och omvärldsbevakning, inkl. utredningar, remisser 
Se remisslistan p. 26 
 
JLB informerade kort om SLS mediepolicy som hade skickats ut med handlingarna. Detta på 
förekommen anledning då olika delar av SLS nyligen konkurrerat om utrymme på DN debatt. 
Policyn är ett stöd för både förtroendevalda och kommunikationsansvarig. Grundbudskapet till 
förtroendevalda är att ta hjälp av kansliet och att alltid informera JLB när det är medieaktiviteter 
på gång. Medlemsföreningarna har i enkäten lyft en önskan att SLS ska bedriva mer 
framgångsrikt påverkansarbete. Vi gör redan mycket bra med små resurser och det kan bli ännu 
bättre! Mediepolicyn tar också upp vem ska skriva under debattartiklar. I centrala och tunga 
frågor för SLS är det i regel ordföranden som skriver under som representant för hela 
organisationen   



 Nr 2 2021 
  2021-03-09 

§ 43 Kommittén för eHälsa vill verka för tilläggsspecialitet medicinsk informatik 
HH informerade om frågan om att inrätta tilläggsspecialitet i medicinsk informatik som drivs av 
bland annat Göran Pettersson som är ordförande i SLS kommitté för eHälsa. HH och KPH har 
pratat ihop sig om den fortsatta hanteringen. Frågan måste beredas ordentligt för bred förankring 
i hela organisationen då utvecklingen av nya specialiteter och ämnesområden kan vara känslig. 
Diskussionen i nämnden landade i ett uppdrag till Utbildningsdelegationen och 
Kvalitetsdelegationen att tillsammans med kansliet ta fram en rutin för hur denna typ av frågor 
ska hanteras fortsättningsvis.  
 
 

§ 44 Rapport fr möte med Sektionen för otorhinolaryngologi 
TA redogjorde för frågan kring namnbytet från Sektionen för odonto-stomatologi till Sektionen 
för maxillofacialkirurgi och mötet med styrelsen för Sektionen för otorhinolaryngologi. 
Styrelsen redogjorde bland annat för varför man reagerat på namnbytet som man såg som ett 
försök att inrätta en ny specialitet i Sverige.   
 
Nämnden enades om att göra följande uttalande:  
SLS ordförandebeslut 2016 om att godkänna ändring av sektionsstadgar som innebar namnbyte 
från Sektionen för odonto-stomatologi till Sektionen för maxillofacialkirurgi gjordes i enlighet 
med SLS då gällande stadgar, rutiner och praxis. I och med beslutet trädde sektionens stadgar i 
laga kraft. SLS nämnd vill understryka att SLS ordförandebeslut 2016 endast handlade om att 
formellt fastställa sektionens egen ändring av sina stadgar som också innebar ett namnbyte. 
Nämnden har aldrig tagit ställning till huruvida maxillofacialkirurgi bör bli en egen specialitet 
eller inte. På samma sätt innebar beslutet på fullmäktige 2020 att formellt anta Sektionen för 
maxillofacialkirurgi som medlemsförening i SLS från 2021 ställningstagande till varken namnet 
maxillofacialkirurgi eller om området bör utvecklas till en egen specialitet. 
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§ 45 FM 2021 
a. Tidsatt prel. föredragningslista 
SAJ redogjorde för utkast till tidsatt dagordning för (helt digitalt) fullmäktige 2021. Det blir i år 
mer tid för rapportering från delegationerna samt de arbetsgrupper som härrör från motioner i 
fullmäktige. Jämfört med förra årets (också helt digitala) fullmäktige blir fullmäktige 2021 enligt 
planeringen 45 minuter längre.  
 
b. Nämndens propositioner till FM 
SAJ och PJ beskrev förslag till propositioner till fullmäktige 2021:  

• Prop. 1 om stadgeändringar   
Propositionen beslutades delvis av nämnden 2021-01-26. Avser ändringar i SLS stadgar 
när det gäller associerade föreningar på samma sätt som för lokala läkarsällskap samt 
tillägg för en liten ändring för lokala sällskap. Nämnden fattar slutligt beslut om 
propositionen på sammanträdet i april.  
 
 

• Prop. 2 om anslutning av medlemsföreningar, ass.förening, fastställa antal sektioner 
Nämnden har tagit beslut om propositionen tidigare under dagen (se § 37). Är samma 
upplägg som för proposition 2 förra året. 

• Prop. 3 om medlemsavgift  
Propositionen beslutades av nämnden 2021-01-26 

• Prop. 4 om allmänna principer för medlemsförening    
Avser kriterier för att definiera medicinskt ämnesområde som vunnit allmänt erkänd 
självständig ställning som grund för att bedöma ansökningar om att bli 
medlemsförening i SLS. Nämnden fattar slutligt beslut om propositionen på 
sammanträdet i april.  

 
c. För kännedom – Inbjudan, mandatförteckning och anmälningslänk som skickades ut 
2021-02-01 (gick även till nämnd, kommittéordf. och andra funktionärer i föreningen) 
SAJ informerade kort om inbjudan till fullmäktige som nyligen skickats ut.  
 

§ 46 Utkast SLS VP 2021–2022, inkl. avsiktsförklaring  
LR beskrev inledningsvis hur utkast till ny VP för perioden 2021–2022 tagits fram. Enligt LR 
krävs ett reellt engagemang i nämnden för att VP ska bli ett levande styrdokument. 
Målstrukturen bör i framtiden ses över med tydligare mål, delmål och skarpare krav på 
uppföljning. Nuvarande mål är för stora för att kunna uppnås 2021 och 2022. SLS kan i grunden 
bara ha mål i frågor vi ”äger” och styr över. Övriga ”stora” mål bör vara visioner. Man kan även 
fundera på om vi ska ha en kortversion av respektive verksamhetsområde som kan göras 
tillgänglig för de som snabbt vill läsa in sig på vad SLS är och gör. Diskussionen i nämnden 
landade i ett uppdrag till kansliet att redigera ytterligare i utkastet för att få till en harmoniserad 
textstruktur genom hela dokumentet. Alla ändringar ska förankras med delegationsordföranden 
och ordföranden för kommittéer och arbetsgrupper. Nytt förslag till VP 2021–2022 ska upp till 
nämnden för slutligt beslut i april.    
 

§ 47 Delegationer och arbetsgrupper  
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 Programkommittén 
OB rapporterade från Programkommittén som hade möte dagen innan. Det är just nu stor  
produktion i programverksamheten och våren är full med digitala möten. I vår arrangerar SLS  
även en digital kurs i Lika-rätt med över 100 deltagare. BZ 104 om obesitas är på gång i maj med  
ett bra program. Höstens premiumresa är framflyttad ett år. OB tog även upp att  
sjukvården inte enbart har en ”vårdskuld” utan även en ”utbildningsskuld” att hantera – och att  
SLS bör trycka på att det är FMH:s rekommendationer som gäller i fråga om restriktioner i höst.  
 

 Forskningsdelegationen 
OW rapporterade från Forskningsdelegationen som också haft möte nyligen. Ansökningstiden för 
forskningsanslag har precis gått ut. Det har inkommit 282 ansökningar om anslag och 13 
ansökningar om samarbetsprojekt. Postdoc-ansökningar har minskat från 20 till 13 på grund av  
pandemin som försvårar utlandstjänstgöring. Delegationens granskning av ansökningarna  
kommer att ske helt digitalt. OW nämnde även att Forskningsdelegationen ska arbeta fram en  
policy när det gäller SLS syn på den medicinska forskningen som vi kan sprida i olika  
sammanhang. 
 

 Utbildningsdelegationen 
HH redogjorde för den enkät som han tillsammans med SAJ skickat till medlemsföreningarna 
angående ST-kurser i spåren av pandemin och behovet av digitalisering. Ett stort antal 
föreningar har fått skjuta upp sina kurser på grund av pandemin och ser ett behov av att 
digitalisera kurser, vilket skulle underlättas om de kan få ekonomiskt och/eller administrativt 
stöd. Delegationen fortsätter att bevaka den nya grundutbildningen. Det gäller även nya ST 
inklusive BT, bland annat via JDS och Nationella vårdkompetensrådet. En utmaning är att förstå 
den nya föreskriften som tagits fram och som ska gälla från den 1 juli i år. Den stora 
huvudfrågan för delegationen är annars fortbildningen. Ett första steg blir att ta fram en 
kommunikationsplan för den fortbildningspolicy som togs fram för några år sedan. HH arbetar 
nu också med ett omtag för processen kring certifiering av subspecialiteter där flera 
delföreningar inom radiologi ligger på.     

 Etikdelegationen 
MS kunde inte delta på mötet efter lunch. Det blir en längre rapport på nämndens sammanträde i 
april. 
 

 Kvalitetsdelegationen 
KPH tog upp dagens lunch-webinar om ”Staten, professionen, folket och SKR”, som 
arrangerades av SILF i samverkan med SLS, där hon deltog som representant för SLS. Det var 
ett mycket spännande innehåll där man även lyfte locket på kunskapsstyrningen. Kärnan i 
diskussionen var kring SKR som har en speciell roll – myndighetslik men är ändå inte en 
myndighet. Detta kan leda till fler liknande webinarier och även eventuellt en debattartikel. 
Professorn i statsvetenskap Bo Rothstein som också deltog blev mycket intresserad av 
kunskapsstyrningsorganisationen. I Kvalitetsdelegationen har det varit mycket fokus på 
Nationella läkemedelslistan (NLL). Man planerar från delegationens sida att delta mer aktivt på 
möten som dagens lunch-webinar men även att arrangera egna för att lyfta olika aspekter på 
kvalitet.  
 

 Kandidat- och underläkarföreningen 
SWG informerade från KUF som började året med ett styrelseinternat. KUF har flera nystartade 
intressegrupper. Planerade aktiviteter under året är bland annat Internationell informationskväll, 
serie med föreläsningar om Global hälsa samt aktiviteter kring unga psykiska hälsa tillsammans 
med Josef Milerad. KUF:s styrelse kommer under året även att utreda om och hur läkarstudenter 
utomlands kan få medlemskap i KUF. I detta arbete vill KUF gärna bolla med om HH och SAJ.   
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 Covid-19-gruppen 
Togs upp under § 28 ovan.  
 

§ 48 Jävsdeklarationer  
TA informerade kort om de mindre revideringar som gjorts i jävsblanketten och skälen till dessa. 
Grundtanken är nu att ledamot ska fylla i blanketten redan när man blir nominerad för inval i 
nämnden. Jävsblanketten är också att betrakta som ett internt arbetsdokument.  
 

§ 49 Remisser 
Se lista.    

§ 50 Inbjudningar och nomineringar 
Se lista.  
 

§ 51 SLS policy om sponsring (beslutsärende)  
Jonas Duborn, apotekare och Compliance officer på LIF, var inbjuden för att beskriva 
regelverket kring samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvården och sponsring i 
synnerhet. Deltog gjorde även Marcus Unell, jurist och trainee på LIF.    

Regler om samverkan och sponsring finns i kapitel 2 i avtalet mellan Life science-branschen och 
hälso- och sjukvården. Senaste revideringen trädde i kraft i januari 2020. Regelverket bygger på 
ett antal bärande principer såsom transparens, god dokumentation och måttfullhet. Sponsring är 
applicerbar på flera av dessa principer. Det är viktigt att klargöra vem som arrangerar ett möte. 
Arrangören är ansvarig och bestämmer innehållet och föreläsare. Med sponsring avses: en 
arrangör som efterfrågar investering och ger en marknadsmässig motprestation i utbyte till 
företaget, exempelvis utställningsplats eller plats på programmet. Sponsring är också en 
värdeöverföring som ska redovisas publikt.  

Som beslutsunderlag lämnar arrangören in en specificerad budget med vilka utgifter och intäkter 
man förväntar. Företaget kan bekosta resor för föreläsare och även eventuella teknikkostnader. 
Förtaget kan också vara med och sponsra en inhyrd kongressbyrå. Däremot får företaget inte 
sponsra ”ordinarie” verksamhet eller deltagaravgifter. Det är heller inte tillåtet att företaget 
bekostar enbart måltider utan detta måste vara en del av något annat. Sponsringen ska också avse 
specifika och avgränsade aktiviteter. Det är inte meningen att arrangören ska gå med ”vinst” 
med medel från industrin och på så vis få in pengar till den ordinarie verksamheten. Arrangören 
ska återkomma till företaget med det ekonomiska utfallet inom tre månader.  

Efter informationen ställde nämnden några frågor: Angående att det ekonomiska utfallet ska 
redovisas inom tre månader – hur ska man tänka kring digitala aktiviteter där deltagare kan 
efteranmäla sig i kanske tre månader efter? Det går bra att skicka ett preliminärt utfall. Är alla 
parter nöjda med gällande regelverk eller finns det något som ”skaver” eller fungerar mindre 
bra? Sedan gällande regler trädde i kraft har vi fått en utveckling mot mer digitala möten. Här 
finns fördelen att fler kan delta (blir mer tillgängligt och billigare) men bestämmelserna har inte 
hängt med. Enligt Jonas Duborn vill LIF gärna återkomma i en dialog om hur digitala möten kan 
integreras tydligare i regelverket.  

Beslutades att anta förslag till policy för sponsring av SLS aktiviteter med justering för att ordet 
”centrala” ska sättas in före ”hemsida” i sista punktsatsen, se underlag till punkt 28 på 
föredragningslistan för 2021-03-09. 
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§ 52 Uttag från föreläsningsfond (Haand i Haand) till digitalisering (beslutsärende)  
PJ redogjorde för bakgrunden till förslaget. SLS har gjort två webbenkäter riktade till 
medlemsföreningar och sektioner om hur pandemin påverkat ST-kursverksamheten. Resultaten 
från den senaste uppföljande enkäten visar att flertalet av svarande föreningar fått skjuta fram 
kurser på grund av pandemin. Av dessa önskar eller planerar en majoritet att digitalisera sina 
ST-kurser men behöver administrativt och/eller ekonomiskt stöd för att kunna realisera detta. 
Det är rimligt att SLS som moderförening går in och stöttar medlemsföreningar som befinner sig 
ett svårt läge när det gäller ST-kursverksamheten. Steg ett bör vara att Utbildningsdelegationen 
och kansliet gör en behovsinventering för att klargöra omfattning och hur en 
digitaliseringsprocess kan ordnas på bästa sätt rent praktiskt.  
 
Beslutades att bevilja max 500 tkr från Haand i Haands stipendiefond för stöd till digitalisering 
av medlemsföreningarnas ST-kurser.  
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§ 53 Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes.  
 

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Per Johansson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Ingmarie Skoglund      
   

 


