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PROTOKOLL 

fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8 mars 2022 kl. 10.00-12:00 

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), 

Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning) deltog under §§ 25-46, Mikael Sandlund 

(MS, ordf. delegationen för medicinsk etik) deltog under §§ 25-44 , Karin Pukk Härenstam (KPH, 

ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA), Christina Bergh (CB), Stella 

Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm (JDS) deltog under §§ 31 – 45b), Niklas 

Ekerstad (NE) deltog under §§ 29-42 och §§ 45-53, Karin Rådholm (KR) deltog under §§ 25-44 .  

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) 

Theresa Wahlqvist (TW) deltog under § 46. 

 

§ 25 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse Mikael Hoffmann att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 26 Godkännande av föredragningslistan  

Punkterna 4i) och 4k) ströks då de protokollen inte skickats ut inför mötet.  

Föredragningslistan godkändes med gjorda ändringar.  

§ 27 Nämndprotokoll 2022-01-25 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 28 Informationsärenden - protokoll 

Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 29 Ordförande rapporterar 

TA informerade om vad SLS gjort kopplat till det pågående kriget i Ukraina. Ett uttalande 

publicerades på hemsidan samma dag som kriget bröt ut. SLS och Läkarförbundet har skickat ett 

brev till Socialdepartementet och Utrikesdepartementet. SLS har även donerat pengar till Läkare 

Utan Gränser.  

 

TA rapporterade om arbetet med ordföranderådet. Han har deltagit i Equalis årsmöte där han 

berättade om SLS arbete med standardiserade vårdförlopp och diagnostik. Han deltog i ett 

seminarium om jämlik skola och hälsa som SLS anordnade tillsammans med Svensk Förening 

för Socialmedicin och Folkhälsa samt deltog i Svensk förening för allmänmedicins torsdagsmöte 
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om Fortbildning. Förutom det har han även deltagit i två workshops med Forska!Sverige 

angående precisionshälsa, haft möte med placeringsrådet, möte med Covid-19-gruppen samt ett 

frukostmöte med Läkarförbundets ordförande. Dessutom har han varit delaktig i det löpande 

arbetet med att besvara remisser och skriva debattartiklar/repliker kring bland annat 

primärvårdspropositionen, vård efter behov och förskrivning av läkemedel.  

 

§ 30 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade att hon återkommer till sina större punkter, ordföranderådet och 

kunskapsstyrning, senare på dagordningen. Ett webinarium planeras till hösten med Svensk 

Kirurgisk Förening och hon kommer kontakta OB gällande det.   

§ 31 Kanslichefen rapporterar 

PJ lyfte några punkter från kanslichefens brev. Verksamheten i huset är i gång igen och 

bokningsläget för våren men särskilt hösten ser bra ut. Detsamma gäller bokningarna i 

restaurangen. Det är klart att två nya hyresgäster, Svensk Kirurgisk Förening och Svensk 

Förening för Allmänmedicin, flyttar in vid årsskiftet. 

Utifrån underhållsplanen har en analys gjorts av husets underhållsbehov de kommande 50 åren. 

Innergården kommer att behöva åtgärdas redan i år då det är allvarliga skador på putsen och 

konstruktionen är hotad. Det kommer att medföra en kostnad på cirka 750 000 kr. Då kostnaden 

kommer att skrivas av på tio år ryms den inom budget. 

PJ nämnde att flera medlemsföreningar vänt sig till SLS för vägledning i en situation med inre 

konflikter. Gemensam nämnare är att föreningens ställningstagande i olika frågor (kan gälla 

synen på ST-utbildning eller vad som är evidensbaserad vård) inte är i linje med utförandet i 

privata vårdföretag som ägs av medlemmar i samma förening.  

PJ och CIL tog även tillfället i akt att gratulera TA med en present från kansliet och nämnden då 

han fyllt år i februari.  

§ 32 Ekonomi 

MaH informerade att resultatet för 2021 inte är färdigställt men det ser ut att landa på +1.3 

miljoner. Gällande utfallet för januari-februari 2022 finns inget avvikande att rapportera. 

Medlemsintäkterna för 2022 ligger lägre än planerat och en påminnelse kommer att skickas ut. 

SLS Investeringsfonden har backat 15% i år men fonden är upplagd så att den ska klara 

nedgångar. Dialog har förts med restaurangen som meddelat att de ser positivt på framtiden då 

antalet bokningar har ökat.  

 Beslutsärenden 
 

§ 33 

 

Utdelningsnivå från SLS Investeringsfond  

SLS delar årligen ut medel till medicinsk forskning i form av projektanslag, post doc-stipendier 

och priser. Grunden för utdelningsverksamheten är den årliga utdelningen från stiftelserna i SLS 

investeringsfond i SEB. 2021 höjdes utdelningsnivån från 0,48 kr per andel till 0,52 kr per andel. 

Placeringsrådet föreslår en bibehållen utdelningsnivå 2022 p.g.a. rådande läge i världen och att 

man avvaktar med en höjning till 2023. 
 

Beslutades att utdelningsnivån 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021, dvs 0,52 kr per andel 

i SLS investeringsfond hos SEB. 

  
§ 34 Utdelning understöd Hennerlöfska fonden   

Hennerlöfska fonden har till ändamål att dela ut stipendier åt studerande, som även forskar, vid 

Karolinska institutet samt universiteten i Uppsala och Lund. Enligt fondens reglemente ska delar 

av avkastningen årligen delas ut och SLS inspektor Karl Sallin har tagit fram ett förslag på 

utdelning utifrån inkomna ansökningar. 
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Antalet sökande har varit lågt och nämnden var överens om att informationen bör spridas mer. 

MiH lyfte att nämnden bör granska reglementet för att se om det går att bredda sökandebasen. 

Diskussion om det återkommer på ett nämndmöte i närtid.  

 

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 10 på föredragningslistan för 2022-03-08. 

  
§ 35 Permutera stiftelsen Arne och Birgit Sjöbergs forskningsfond 

MaH redogjorde för att stiftelsen de senaste fem åren har haft ett resultat på drygt 1000 kr/år 

vilket gjort att beloppet på stipendiet blir lågt även om det bara delas ut var 5/6:e år. Stiftelsen 

har inte delat ut något stipendium på över 15 år delvis på grund av det. Permutation skulle 

innebära att kapitalet kan användas och stipendiesumman höjas.  

 

Beslutade att göra följande ändringar i det för stiftelsen gällande Reglementet:  

 

§ 3 ändras till följande lydelse: ”Grundbeloppet är 50 000 kr. Fondering får ske 

om så bedömes lämpligt. Kapital utdelas som forskningsstipendium.” 

 

§ 5 ändras till: ”Forskningsstipendier skall tilldelas de läkare eller de i ett team 

samarbetande läkare som under den senaste perioden publicerat det bästa 

arbetet. Stipendiater bör tillhöra läkarstaben vi öronkliniken på Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala.”  

 

Samt § 7 upphäves.  

 

Beslutades att uppdra till Sandell Juridik AB genom Ann-Catherine Sandell att företräda SLS i 

ansökan till Kammarkollegiet om godkännande till ändringarna. 

  
§ 36 Ansökan om att bli associerad förening 

MH gick igenom ansökan om att bli associerad förening – för granskning och beslut om ansökan 

ska läggas till FM 2022 - från Svensk Flyg- och Marinmedicinsk förening. Ansökan har varit ute 

på remiss i SLS föreningar. Kansliet har fått in 9 svar och alla är positiva   

 

Beslutades att i proposition 1 till FM lägga fram ansökan från Svensk Flyg- och 

Marinmedicinsk förening med nämndens förslag om att föreningen ska bli associerad förening i 

SLS.  

 

§ 37 Beslut om reviderad verksamhetsplan 2021–2022, rev. 2022 

TA och SAJ gick igenom förslaget till reviderad verksamhetsplan som även diskuterats på 

tidigare sammanträden. Mindre förändringar och revideringar har gjorts i verksamhetsplanen. 

Forskningsdelegationen har gjort en större genomgång av texten under verksamhetsområde 1 

och har även gjort uppdateringar i målen. Text om programkommittén har även lagts till.  

Det kom ett medskick om att skriva ut roll i stället för namn i texten och att stryka aktivitet om 

webbinarium med Tillgänglighetsdelegationen i 4A. Även kom ett medskick att lägga till text i 

inledningen om att SLS följer utvecklingen i omvärlden i och med kriget i Ukraina och driver 

frågorna utifrån SLS plattform.  

SAJ gör justeringar i verksamhetsplanen enligt ovan.  

Beslutades att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan 2021–2022 med justeringarna 

ovan. 

 
§ 38  Förslag hedersledamöter och motiveringar  

På nämndens möte 2022-01-25 diskuterades hedersledamöter 2022 och nämnden lyfte tre 

personer; Britt Skogseid, Ulf Måwe och Josef Milerad som möjliga mottagare. På mötet 
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beslutades att motiveringstexter skulle tas fram inför marsmöte där nämnden skulle utse två 

personer att föreslå till fullmäktige. Nämnden ansåg att alla tre var värdiga kandidater och att 

den som inte utsågs i år kan tas med till kommande års diskussion.  

 

Beslutades att föreslå fullmäktige 2022 att kalla Britt Skogseid och Ulf Måwe till 

hedersledamöter.  

 

Beslutades att delegera till AU att utifrån inkomna motiveringar ta fram förslag på motiveringar 

att presentera till fullmäktige 2022. 

 

§ 39 Tilldelning förtjänstmedalj  

200-årsmedaljen är en belöningsmedalj och delas ut till förtroendemän, tjänstemän och i 

samband med nämndens sommaravslutning i juni samt till övriga personer som gjort stora 

insatser för SLS. Enligt instruktioner för utdelning av 200-årsmedaljen fattar nämnden beslut om 

vilka som ska tilldelas medaljen. 

 

Beslutades att tilldela Mikael Sandlund, ordförande i delegationen för medicinsk etik 2016–

2022, 200-årsmedaljen i silver.  

 

Beslutades att tilldela Christina Berg, nämndledamot 2016–2022, 200-årsmedaljen i brons.  

 

MS och CB lämnade mötet under punkten och deltog ej i diskussion eller beslut. 

 

§ 40 Omval av ledamöter till Forskningsdelegationen 

Alkistis Skalkidou, professor i Obstetrik och Gynekologi, har varit ledamot i 

forskningsdelegationen sen 2019. Förslaget är att omvälja henne för ytterligare tre år.  

 

Beslutades att välja Alkistis Skalkidou som ledamot i Forskningsdelegationen för ytterligare en 

period, 2022 – 2024.  

 

§ 41 Adjungerade ledamöter 2022 till Forskningsdelegationen 

Ledamöter Pia Maly Sundgren, professor i medicinsk radiologi, och Kristina Bengtsson 

Boström, docent i allmänmedicin, har idag suttit vardera sex år i Forskningsdelegationen och 

kan inte omväljas för ytterligare mandatperioder. Önskemål finns att de två ledamöterna sitter 

kvar under 2022 med hänvisning till pågående arbeten i delegationen. Forskningsdelegationen 

saknar formellt möjlighet att adjungera medlemmar och nämnden ombeds därför att besluta om 

detta. 

 

Beslutades att välja Pia Maly Sundgren och Kristina Bengtsson Boström som adjungerade 

ledamöter i Forskningsdelegationen under 2022.   

 

§ 42 Val av styrelseledamöter till Stiftelsen NEPI 

Enligt NEPI:S stadga ska styrelsen bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsens 

ledamöter väljs för en tid om två år. Två ledamöter och en suppleant ska utses av SLS.  

 

Beslutades att förnya mandat för 2022–2023 för ordinarie ledamöter Thomas Bradley och Eva 

Vikström Jonsson samt suppleant Ylva Böttiger.  

 

Mikael Hoffmann lämnade mötet under punkten och deltog ej i diskussion eller beslut. 

 

 Information- och diskussionsärenden 

§ 43 Diskussion kring situationen i omvärlden  
Samma dag som Ryssland invaderade Ukraina publicerades ett uttalande där SLS fördömde 

kriget på hemsidan och SLS har skänkt en gåva till Läkare Utan Gränser för att stödja deras 
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arbete. Även så har SLS skickat en skrivelse tillsammans med Sveriges Läkarförbund till 

Utrikesminister Ann Linde och Socialminister Lena Hallengren om att skyndsamt samordna en 

transport med sjukvårdsmaterial till Ukraina då stor brist råder i landet.  

 

Flera ledamöter i nämnden lyfte att det finns en vilja hos många kollegor att hjälpa till både på 

plats och genom att donera pengar till olika organisationer som samordnar insatser. Nämnden 

diskuterade vad SLS kan göra utifrån sin plattform och lyfte tre aktiviteter. 

• På hemsidan skapas en samlingssida om kriget med information om vad SLS gör samt 

information och länkar till organisationer man kan skänka pengar till eller kanalisera sitt 

engagemang genom. Exempel på organisationer att länka till var Läkare Utan Gränser, 

UNHCR, The World Medical Association och Svenska Läkare Mot Kärnvapen. 

• Ett webinarium anordnas i närtid. Även en fortbildningsdag framåt hösten där intäkterna 

kan gå till Ukraina. Som tema föreslogs läkarens roll i kris och katastrof. OB tar kontakt 

med kommittén för Global hälsa och Johan von Schreeb som kan involveras i arbetet. 

• SLS skriver ett brev till den ryska ambassaden i Stockholm för att visa var vi står och 

bjuda in till ett möte. 

 

TA uppmanade nämnden att inkomma med fler idéer och inspel. På hemsidan kommer en text 

läggas upp om att SLS fortsätter att driva det dagliga arbetet inom organisationen även om 

mycket överskuggas av det som händer i omvärlden. JLB har varit i kontakt med Läkartidningen 

som vill ha en uppdatering kring vad SLS gör. Hon kommer ta kontakt med dem efter mötet.  

 

§ 44 Ordföranderådet - reflektioner 

Ordföranderådet genomförandes den 10 februari. Deltog gjorde 51 personer från SLS föreningar, 

nämnd och kansli. TA har fått positiv återkoppling från flera deltagare efter mötet. CIL lyfte att 

hon uppskattade att programpunkterna var lagom långa och gav tid för diskussion.  

Höstens ordföranderåd genomförs även de digitalt då det möjliggör för fler att delta. Föreläsare 

kan däremot bjudas in att delta på plats i huset. Till nästa ordföranderåd kommer en 

generaldirektör bjudas in och Jean-Luc af Geijerstam från myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys har diskuterats. Ett inspel om att ha en punkt på agendan om kriget och dess 

påverkan kom in.  

§ 45 Fullmäktige 2022 

a) Prel. Agenda fullmäktige 17 maj 2022 

Tidsatt föredragningslista hade skickats ut inför mötet. Mötet är beräknat att pågå mellan 

kl. 13 och 17 med start för lunch 11:30 och efterföljande middag för de som deltar 

fysiskt.  

 

b) Nämndens propositioner till FM 

I missivet till propositionerna stod att nämnden kunde välja att redan nu ta beslut kring 

propositioner de ansåg vara klara för att minska antalet beslutspunkter på sammanträdet i april.   

• Prop. 1 om anslutning av associerad förening, fastställa antalet sektioner samt 

information om associerade föreningar  

MH gick igenom förslaget till proposition 1. Den innehöll den ansökan om att bli associerad 

förening som nämnden tog beslut om tidigare på mötet, information om associerade föreningar, 

uppdatering om medlemsreformen samt fastställande av antalet sektioner.  

Nämnden efterfrågade en lista på de 52 medlemsföreningar som fanns 2022-01-01 i 

informationen under ”Bakgrund och uppdatering om SLS medlemsreformen”. I övrigt inga 

synpunkter. 

 

Beslutades att lägga fram proposition 1 till fullmäktige med justeringen ovan. 

  

• Prop. 2 om Arbetsordning för SLS förtroendemannarevisorer och vissa stadgeändringar 
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PJ och MH gick igenom förslaget till proposition 2 som innehöll förslag till ny arbetsordning för 

SLS förtroendemannarevisor och vissa stadgeändringar. Då förslaget innehåller ändringar i 

stadgan ska den skickas ut tillsammans med kallelse minst 30 dagar innan FM. 

Propositionen kommer att förankras inför beslut som tas på sammanträdet i april.  

• Prop 3. Projekt kring ansvar för läkemedelslistan 

MiH presenterade bakgrunden till proposition 3. Han poängterade vikten av att professionen är 

med, beskriver hur de vill arbeta och ställer krav utifrån det, behovet av kollegiala diskussioner 

och ett arbetssätt som minimerar risker för patienterna. Han nämnde även den diskussion som 

förts om att förnya recept vilket inte är den korrekta termen när en ny ordination ges till en 

patient.  

 

Nämnden diskuterade förslaget, sa att arbetet är angeläget och kom med inspel. De lyfte att det 

är viktigt att tydliggöra att en förutsättning för genomförande är att projektet får extern 

finansiering. Även nämndes att Chefsläkarnätverket har genomfört en riskanalys om NLL som 

snart är klar och kommer att användas som underlag mot departementet och SKR. Det kan 

nämnas i texten. SA sa att hon kan inkomma med synpunkter utifrån allmänmedicins synvinkel. 

Även sas att läkarens ansvar bör förtydliga mer och lyftas i slutet samt att renodla att-satsen så 

den har en tydlig koppling till brödtexten.  

 

MiH tackade för inspelen. Beslut om slutgiltig version av propositionen tas på sammanträdet i 

april.   

 

§ 46 SLS programverksamhet – återblick och strategisk framåtblick 

PJ inledde med att informera om att programverksamheten är den del av SLS verksamhet som 

utvecklats mest de senaste åren, att den berör hela organisationen och kansliet samt har stor 

betydelse för SLS ekonomi.  

PJ gick igenom programverksamheten historiskt och de stora förändringar som skedde 

2015/2016 när beslut togs om att lägga ner den medicinska riksstämman. 2017 inrättades 

programkommittén som verkar under nämnden och ska arbeta med aktiviteter under året utifrån 

verksamhetsplanen. Samtidigt togs ett principbeslut om att nämnden ska ta beslut om aktiviteter 

som drar stora resurser för att säkra SLS ekonomi. En omvandling gjordes 2018 och en 

uppdelning skedde där programkommittén har det övergripande ansvaret, arbetsgrupper m.fl. 

ansvarar för enskilda aktiviteter och kansliet fungerar som ett praktiskt stöd.  

 

Pandemin förde med sig en digitalisering av programverksamheten som de senaste åren främst 

bestått av digitala Bz-symposium, digitala fortbildningsdagar samt webinarium som anordnats 

tillsammans med föreningarna. State of the Art Covid-19 har genomförts två år som en tillfällig 

satsning utanför ordinarie programverksamhet.  

 

Gällande vilka utgångspunkter som bör finnas med i arbetet framöver nämnde PJ att den 

beslutade programverksamheten gäller med fokus på tillgänglighet, god ekonomi, 

specialitetsövergripande aktiviteter, aktiviteter över hela året, vetenskaplighet och att den ska 

utgå från verksamhetsplanen. Han lyfte även att efterfrågan att delta digitalt kommer finnas kvar 

även efter pandemin.  

 

 

Programkommittén och kansliet återkommer i april med ett styrdokument för SLS 

programverksamhet som ska gälla tills vidare. 

 

§ 47 Hippokratesrevision 

NE, PJ och SA fick i uppdrag av nämnden den 24 januari att undersöka möjligheten att i 

samverkan med SFAM driva revisionen inom allmänmedicin. De hade ett möte med SFAM:s 
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ordförande Magnus Isacson och Eva Arvidsson den 24 februari och ett till möte är planerat den 4 

april. SA och Eva har sagt att de kan tänka sig att göra några revisioner framåt hösten inom de 

sydöstra sjukvårdsregionerna där de är verksamma. NE informerade om den önskan om stöd och 

en utpekad huvudman som framkom i enkätsvaren. Här ska Magnus sondera intresset hos sina 

kontakter på Socialdepartementet och Socialstyrelsen. NE nämnde även att det är viktigt att visa 

varifrån initiativet till revisonen kommer och att det är professionen som står bakom dessa.  

 

§ 48 Arbetsgruppen för kunskapsstyrning 

Nästa möte i arbetsgruppen är den 9/3. Gruppen gav en lägesrapport från sitt arbete på 

ordföranderådet. En enkät har skickats ut till alla föreningar. Svarsfrekvensen är god med många 

kommentarer som gruppen ska hantera. Nästa steg är att bestämma vart fokuset ska ligga för att 

inte uppdraget ska bli för brett. CIL har fått in flera intresseanmälningar om att ingå i olika 

undergrupper och hon ser framemot att kunna presentera något spännande på fullmäktige.  

 

§ 49 Beredningsgrupp för primärvårdsfrågor 

SA, KPH, TA och några personer från kansliet har bildat en beredningsgrupp som ska träffas när 

det finns behov. Gruppen skulle träffa Åke Åkessons tänkargrupp nyligen men det mötet 

flyttades fram. SA informerade att tänkargruppen tagit fram ett dokument med sina slutsatser. 

Det innehåller en nulägesbeskrivning och en målbild för 2027 och 2037 och 9 målbilder för 

olika områden.   

 

SLS är involverade i många olika frågor som rör primärvården för närvarande. SA gick igenom 

aktuella utredningar, arbetsgrupper och andra organ inom området där SLS är delaktiga. Det var 

bl.a. referensgruppen för En äldreomsorgslag, en arbetsgrupp som hör till primärvårdsuppdraget 

inom Nationella vårdkompetensrådet och en workshop Socialstyrelsen anordnar kring 

kunskapsstöd för hemsjukvård. Många av arbetena hänger ihop. SAJ nämnde att det även finns 

en koppling till utbildningsdelegationen med uppdraget i nationella vårdkompetensrådet.  

 

TA gick igenom de 9 målbilderna tänkargruppen tagit fram och kopplade dessa till nuvarande 

SLS policy. Inom flera av punkterna har SLS redan liknande ställningstaganden, exempelvis 

gällande listningstak och att säkerställa kompetensnivån hos personal. Tänkargruppens mål är 

dock mer detaljerade och har skarpare tidsgränser. TA kommer ha kontakt med Åke Åkesson 

gällande att SLS gärna samarbetar med tänkargruppen efter att den presenterat sina förslag. Det 

kan vara genom gemensamma debattartiklar eller en fortbildningsdag senare i år.  

 

§ 50 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 

 Programkommittén 

OB rapporterade att flera fortbildningsdagar planeras till hösten, bland annat inom kirurgi och 

kris och katastrof. CIL sa att hon gärna planerar in en dag efter kirurgveckan i höst. OB 

uppmanade alla att inkomma med förslag och kontakta honom och Theresa Wahlqvist på 

kansliet med sina idéer.   

 

 Forskningsdelegationen 

Delegationen arbetar med att hantera inkomna ansökningar. JLB nämnde att det står i VP att 

delegationen ska anordna kommunikationsträning. Med det åsyftas att de ska anordna 

presentationstekniks-träning inom forskning och att det bör förtydligas i VP-texten. 

 Utbildningsdelegationen 

SAJ rapporterade att delegationen har fortsatt att arbeta med fortbildningsfrågan. HH har haft 

möte med SFAM. De har fått en inbjudan att delta i en debatt under Kirurgveckan. De ska ha ett 

möte med dermatologerna om ST. Gruppen om AT/BT inom nationella vårdkompetensrådet ska 

delas upp i nya arbetsgrupper och de hoppas på bra kommunikation till dem. Det pågår 
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tvärprofessionell samverkan med andra professionsorganisationer/fackförbund gällande 

fortbildning. Ett möte med eHälso-kommittén och Svensk förening för medicinsk informatik om 

certifiering har genomförts. Ett möte om certifiering har även hållits med Svensk förening för 

klinisk nutrition. En tematidning om läkares fortbildning kommer att ges ut i april.  

 Etikdelegationen 

Aktuella frågor inom delegationen är privata vårdförsäkringar där MS och TA svarade på en 

debattartikel i Läkartidningen om SLS remissvar, att ta fram ett uttalande om Jehovas vittnen 

och att besvara remissen om medicinska åldersbedömningar. 

  

 Kvalitetsdelegationen 

SAJ rapporterade att delegationen hade en bra diskussion om kunskapsstyrning på sitt senaste 

möte. De samarbetar gärna mer med arbetsgruppen och kommer även bjuda in denna till 

kommande möten. Ett seminarium planeras om vårdplatser. Kommittén för säker vård planerar 

en fortbildningsdag om diagnostiska fel. 

Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG deltog ej på mötet men det är mycket på gång inom KUF.  

 

 Covid-19-gruppen 

På nästa möte med Covid-19 gruppen kommer de att diskutera kriget i Ukraina. De ska även 

höra sig för vad de olika föreningar gör med anledning av det.   

Kloka Kliniska val  

Arbetsgruppen arbetar med fyra artiklar till Läkartidningen om bl.a. psykiatri och labbmedicin. 

 

 Klimatgruppen 

Arbetet inför Bz om planetär hälsa fortgår, programmet ska färdigställas och inbjudan går snart 

ut. TA har blivit inbjuden till SFAM-veckan för att pratat om klimat och barnhälsa utifrån sin 

forskning. 

 

 Ungas psykiska hälsa 

JLB informerade om en kommande bok om barn och ungas psykiska hälsa i ett 100 års 

perspektiv. Den kommer eventuellt ges ut i SLS regi.  

 

§ 51  Omvärldsbevakning och remisser   

Några aktuella remisser är e-recept inom EES där MiH tidigare ingått i en referensgrupp, 

målbeskrivningar för ST avseende socialmedicin och gårdsförsäljning av alkoholdrycker.  

SAJ nämnde att Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska följa målet om fast läkarkontakt 

och hur stor andel av befolkningen som har det. Ett regeringsuppdrag gällande 

vårdplatsdimensionering pågår.  

§ 52 Remisser och Inbjudningar  

Inbjudningar finns bifogade på lista i handlingarna. 

Almedalsveckan kommer att genomföras i år och SLS har fått möjlighet att hyra en lokal den 4 

juli för att genomföra ett antal seminarier i egen regi. Då det är valår ser nämnden ett värde av 

att finnas på plats i Almedalen. 

TA efterfrågade förslag på teman till seminarier. Nämnden lyfte kunskapsstyrning, kloka 

kliniska val, kris och katastrof, läkemedel, läkares fortbildning och Levnadsvaneprojektet. Även 

lyftes att SLS 3 prioriterade frågor bör vara en grund i valen av teman.  

§ 53 Övriga frågor  

- Beslutspunkt om Ihrefonden 
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CIL informerade om att Ihre-fonden vill att nämnden godkänner att fonden skänker 25 000 kr till 

Läkare utan Gränser för att stötta deras arbete i det pågående kriget i Ukraina.   

Beslutade att godkänna förslaget.  

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Mikael Hoffmann  


