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PROTOKOLL
fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 4 april 2017, klockan 10.00 – 16.30

Närvarande
Ledamöter: Stefan Lindgren (SL) (ordf), Britt Skogseid (BS) (vice ordf), Mats Ulfendahl (MU) (ordf,
Delegationen för forskning), Torbjörn Ledin (TL) (ordf, Delegationen för utbildning), Mikael
Sandlund (MS) (ordf, Delegationen för medicinsk etik), Christina Bergh (CB) anslöt klockan 13.00,
Patrik Danielson (PD), Märit Halmin (MH), Bo Runeson (BR) Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund
(IMS), Patrick Vigren (PV)
Adjungerad ledamot: Ola Björgell (OB) (vetenskaplig sekr, ordf, Programkommittén), Tove
Freiburghaus (ersätter Hampus Holmer, ordf, Kandidat- och underläkarföreningen)
Tjänstemän: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Jaana Logren Bergqvist (JLB)
(kommunikationsansvarig), Susann Asplund Johansson (SAJ) (organisationssekreterare), Sara
Kihlberg (SK), (ekonomiansvarig) §§469, 470, 477, Mattias Carlsson, §477 och Annika Brämming
§477
Inbjudna gäster:
Per Collén, Placeringsrådet, §469
Jeff Erici, revisor, §470
Anna Kiessling, Levnadsvaneprojektet, utanför föredragningslistan

§§462§462

Val av protokolljusterare
Beslutades att utse Mikael Sandlund att jämte ordförande justera protokollet.

§463

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med två tillägg under övriga frågor: Tisdagssammankomster
och öppet brev i Läkartidningen protest mot utvisningar av barn och ungdomar till Afghanistan
och andra krigsdrabbade länder. Punkt 18 flyttades upp under beslutsärenden.

§464

Nämndprotokoll 2017-03-07
Protokollet godkändes.

§465

Anmälningsärenden
Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.

§466

Ordförande rapporter
SL föredrog sin skriftliga rapport som hade skickats ut i handlingarna. Därtill nämnde SL att
han deltagit i KVA:s årshögtid och att han deltar i juryn för Guldskalpellen.

§467

Vice ordförande rapporterar
BS hade inget att rapportera utöver ordförandes rapport.

§468

Kanslichefen rapporterar
Skriftlig rapport hade skickats ut i handlingarna.

§469

Ekonomi
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SK kommenterade resultaten från januari och februari 2017. Lägre intäkter än förväntat beror
på sen avisering, kan troligen hämtas upp i mars, april. Medleminstäkter, annonsintäkter och
konferensintäkter är något lägre än år 2016.
Per Collén, Placeringsrådet, var inbjuden för att redogöra för Placeringsrådets arbete och
berättade om de strategier rådet arbetar enligt.
Beslutsärenden
§470

Bokslut 2016
SK hänvisade till den föredragning nämnden redan hade fått om resultatet för år 2016, det har
inte skett någon förändring sedan dess. I underlaget låg en jämförelse med tidigare år, som
nämnden hade efterfrågat. Jeff Erici, revisor, redogjorde kort för arbetet med revisionen, där
fokus varit på stiftelser som togs över från Kammarkollegiet. Revisionsberättelse enligt
standardutformning kommer att kunna avges. För revisionen av SLS är prognosen att
revisionsberättelse avges enligt standardutformning.
JLB informerade om att inledningstexten till förvaltningsberättelsen kommer omformuleras
något.
Beslutades att fastställa bokslutet enligt förslag, för vidarebefordran till fullmäktige.

§471

Fullmäktigemötet 2017:
a. Fastställa föredragningslista
Punkt 23 bör formuleras som titeln på tillhörande handling. Ny punkt Inkomna motioner
bör läggas till där det informeras om att motioner inte inkommit. Under samma punkt bör
det återrapporteras från beslutade motioner år 2016.
Beslutades att fastställa föredragningslistan med dessa tillägg.
b. Verksamhetsberättelse (p. 7)
JLB föredrog verksamhetsberättelsen. Ledamöterna ombads kontrollera titlar och citat samt
lämna synpunkter på text om bokvård, remissvar samt uppräkning av vilka expertgrupper
vi ingått i. Rubriken på ordförandens inledning ”Professionellt tolkningsföreträde” bör
övervägas ett varv till, så att den inte misstolkas. Kort diskussion om vad vi menar med ”i
samhället” i vår verksamhetsidé för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället och om vi
ska stryka ”i samhället”, men konstaterades att vi arbetar vidare på formuleringen av
verksamhetsidén framöver och att vi inte stryker något i den nu.
Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen med dessa revideringar, för
vidarebefordran till fullmäktige.
c. Verksamhetsplan (p.11)
Visionen diskuterades ”SLS är den ledande vetenskapliga och professionella
organisationen i arbetet för en god och jämlik hälsa och sjukvård”. Fanns olika synpunkter
på om det skulle stå med att SLS är den ledande vetenskapliga och professionella
organisationen. Diskussionen landade i att vi bör överväga att korta ned visionen till "En
god och jämlik hälsa och sjukvård"
Ett tillägg om karriärvägar görs under aktiviteter i verksamhetsområde 1. Konstaterades att
verksamhetsområdena är bredare än delegationernas ansvar och att ordförande inte ska
underteckna texterna utan att hela nämnden står bakom. Under verksamhetsområde 1 mål 2
görs en revidering så att grundforskning inte tappas bort – byt ut och till eller.
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen med dessa revideringar, för vidarebefordran
till fullmäktige.
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d. Valberedningen (p. 17)
Tre förslag på ordförande i ny delegation lämnas till valberedningen: Margareta
Kristenson, Boel Andersson Gäre och Per-Anders Flordal.
e. Förslag stadgeändringar:
Ny delegation för medicinsk kvalitet (p. 14)
Förslag till nämndens yttrande gicks igenom. Konstaterades att med ny delegation
utökas antalet ledamöter i nämnden ytterligare. Då Riksstämmedelegationen lades ner
drogs inte antalet ledamöter i nämnden ner. Valberedningen meddelas att det kan vara
en målsättning att minska antalet övriga ledamöter framöver.
Beslutades att nämndens yttrande som det var formulerat i underlaget skickas ut med
kallelsen till fullmäktige.
Ändring av arbetsordning för SLS delegation för forskning (p. 15)
Beslutades att nämndens yttrande som det var formulerat i underlaget skickas ut med
kallelsen till fullmäktige.
Övriga stadgeändringar (p. 16)
Beslutades att nämndens yttrande som det var formulerat i underlaget skickas ut med
kallelsen till fullmäktige.
f.

Ansökan om att bli sektion i SLS – förslag till hantering (p. 22)

Beslutades att lägga fram förslag som det var formulerat i föredragningslistan till
fullmäktige.
g. Avsiktsförklaring, ansluta sektioner (p. 23)
Det bör tydligare framgå av underlaget att det främsta argumentet är
demokratiunderskottet. Sektionerna är en del av sällskapet därmed bör sektionernas
medlemmar även vara medlemmar i sällskapet. Vi bör inte skilja ut läkarmedlemmar,
möjligen kan det påverka avgiften från sektionerna till sällskapet. Fråga om man kan vara
med i sällskapet trots att man inte är medlem i en sektion behöver inte tas upp nu. Stycket
om medlemmar (bör inte uppfattas som ngn rangordning) och avgifterna måste revideras.
Avgifterna bestäms av fullmäktige och avgörs av vilken verksamhet vi bedriver.
”Räkneexemplet” angående hur många SLS-medlemmar det skulle bli bör utgå – osäker
kalkyl.
Beslutades att lägga fram en avsiktsförklaring, men kansliet och ordföranden uppdrogs
revidera förslaget enligt förd diskussion och skicka ut till nämnden för synpunkter innan
utskick till fullmäktige.
§472

Idépolitiska programmet
Diskuterades om underlaget skulle skickas ut till fullmäktige innan mötet eller om det ska
föredras på mötet. Konstaterades att det kan vara svårt att diskutera och arbeta i grupper om
underlaget inte är känt innan. Det måste i sådana fall framgå att det är ett arbetsmaterial och att
fullmäktige ger ”in put” till fortsatt arbete i viss riktning. Ett alternativ är att enbart skicka ut
rutorna med SLS anser och SLS gör. Revideringarna efter dagens möte får avgöra om det ska
skickas ut.
Nämnden diskuterade utkastet i tre grupper. Grupperna redogjorde för sina diskussioner och
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skickar in sina synpunkter skriftligt till kansliet för revideringar. Programmet måste kortas ner.
Beslutades att SL och kansliet arbetar vidare på att tvätta texten, korta ner och ta med de
synpunkter som kommit in. Framöver bör referenser tas fram. Ny referensgrupp utsågs att
lämna synpunkter efter revideringarna: KS, BR, SL och BS
§473

Almedalen programpunkter och deltagande
JLB föredrog underlaget. IMS önskar delta. JLB kollar boende.
Beslutades enligt underlaget som förelåg.

§474

Avsiktsförklaring transparens vid värdeöverföringar från läkemedelsföretag
”Hängavtal” till samverkansöverenskommelse Ärendet bordlades på förra mötet
Ärendena bordlades på förra mötet. SL informerade om att vi inte kommer att skriva någon
avsiktsförklaring, däremot kan en gemensam artikel skrivas med Lif framöver.

§475

Hedersledamöter 2017, förslag till motiveringar
Beslutades enligt förslag.

§476

Utdelning understödsfonder
SL föredrog fördelningen mellan olika personer och hur personer som får del av utdelningen.
Nämnden fann det svårt att ta beslut utan att veta till vilka personer utdelningen går, med risk
för jäv. Efter kort diskussion delegerades till ordförande att ta beslut.
Beslutades att nämnden fastställer fördelningen och delegerar till ordförande att besluta om
utdelning till de enskilda personerna, enligt underlaget.

§477

Renovering av föreläsningssalen
SL föredrog underlaget med hjälp av Mattias Carlsson, kansliet. Kostnaden beräknas bli
betydlig högre än budgeterat. Olika alternativ för renoveringen diskuterades. I diskussionen
framkom att vi inte analyserat behovet tillräckligt, vad vi ska ha salen till. Fanns uppfattning att
det inte var rimligt att på detta underlag gå vidare till FUM med renoveringen. Grunden är att
vi inte analyserat behovet tillräckligt. Utöver underlaget fanns ett minimialternativ som var att
enbart renovera stolar.
Beslutades att tillräckligt underlag för att ta beslut inte fanns. Mer tid behövs för analys, vad
vi ska ha salen till och möjligen för att få in ytterligare offert. Beslutet sköts upp med inriktning
att renovera sommaren 2018.

Diskussions- och informationsärenden
§478

Nyval ledamöter Etikdelegationen
MS informerade om och presenterade de ledamöter som utses av Etikdelegationen. Nämnden
hade inte några invändningar.

§479

Vård & Hälsa
SL informerade om läget, bland annat att han skrivit brev till chef på Telia och bett om möte
för att reda ut om de avser fullfölja det som utlovats om finansiering. Om Telia inte fullföljer
avser vi bryta projektet.

§480

Rapport från arbetsgrupperna Stärk primärvården
IMS informerade om att arbetsgruppen har haft ett telefonmöte. Arbetsgruppens ordförande
och IMS har uppvaktat regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh. IMS informerade också
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om planerat seminarium i Almedalen.
§481

Självvalt livsslut
Ett omfattande underlag i form av utdrag ur Etikdelegationens protokoll sedan år 1990 förelåg.
MS redogjorde för underlaget och sammanfattade det i tre argumentationslinjer:
- Detta är något vi borde säga nej till, med hänvisning till läkares grundläggande plikter
och livets helgd
- Autonomiperspektivet (patientens autonomi), detta är ngt patienten under vissa
förutsättningar bör kunna bestämma.
- Utförarfrågan, men som är sekundär till beslutet, som handlar om vem som ska
assistera.
Etikdelegationens ställning är att vi inte ska arbeta fram ett ställningstagande. Ett skäl är att det
ytterst är en fråga för beslut av medborgare och politiken, om vi driver diskussionen fram mot
entydigt ställningstagande riskerar vi låsa medborgarbeslutsfrågan. Ett annat skäl är att SLS har
medlemmar som är för, mot och de som är mitt emellan. Det regelverk som skulle krävas är
sannolikt juridiskt komplicerat.
I den efterföljande diskussionen fanns olika synpunkter - både att det ska vara tydligt att vi är
kraftigt emot läkarassisterat självmord och att vi borde stötta Etikdelegationens linje att inte ta
ställning. Det konstaterades att det är viktigt att nämnden diskuterar frågan inför
fullmäktigemötet. Det är angeläget att den debattartikel som vi hade i februari inte
missuppfattas, att SLS skulle ha öppnat för läkarassisterat självmord. Om det är oklart var SLS
står bör vi klargöra det. Vi ska givetvis kräva bra palliativ vård, men det är inte en primär del
av diskussionen om självvalt livsslut.
Sammanfattningsvis konstaterades att nämnden har diskuterat frågan och att enhetlig syn inte
finns. Nästa steg är att avvakta den rapport SMER arbetar på. Etikdelegationen förbereder
kommentarer. Fanns önskemål om att inte gå ut och kommunicera denna typ av frågor utan
föregående avstämning med AU.

§482

Övriga frågor
a. Sv. Distriktsläkarföreningens 60-punktsprogram
Var utskickat för kännedom.
b. Tisdagssammankomster
Var utskickat för kännedom.
c. Öppet brev om utvisning av barn och ungdomar till Afghanistan och andra
krigsdrabbade länder
I samråd med Etikdelegationen välkomnade vi ett initiativ om amnesti för ensamkommande
barn och ungdomar, men ställde oss inte bakom uppropet, då vi menar att det inte är en fråga
för SLS att uttala sig i. Detta föranledde öppet brev till SLS i Läkartidningen. Efter diskussion
konstaterades att SL svarar kort direkt till de som skrivit brevet, inte via Läkartidningen.
Andra övriga frågor som kom upp: SL kommer delta i ett seminarium på kirurgveckan i
augusti. SL vill att Etikdelegationen tittar på läkemedel för sällsynta sjukdomar. SL skickar
underlag till MS.

§483

Pågående remisser
Lista var utskickad för kännedom.

Dag som ovan
Vid protokollet:
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Susann Asplund Johansson

Justeras:

Stefan Lindgren

Mikael Sandlund
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