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PROTOKOLL 
fört vid digitalt internatsammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 april 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), 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) från kl. 13.00. 
 
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). 

 

§ 54 Val av protokolljusterare 
Beslutades att utse Bo Runeson att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 55 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes, där Nationell examination läkemedelskunskap tillkommit som 
övrig fråga (se § 73).   

§ 56 Nämndprotokoll 2021-03-09 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 57 Anmälningsärenden 

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna (p. 4e och 4f var ej utskickade). 

§ 58 Ordförande rapporterar 
TA redogjorde för planeringen av fullmäktigemötet i maj med verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, motioner och propositioner med mera. Planeringen av det uppföljande State of 
the art covid-19 i november fortgår. Covid-19-gruppen fortsätter också att ses varannan vecka 
och diskuterar aktuella problem i ljuset av pandemin. En undergrupp (arbetsgruppen för säker 
kirurgi) har uppdaterat sina rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin 
med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. TA deltog nyligen i Dagens Medicins 
”Vårdarena” om kunskapsstyrning. TA har även deltagit i panelsamtal om hållbara städer och i 
andra och tredje mötet i referensgruppen till Tillgänglighetsdelegationen. Dessutom har TA 
tillsammans med statssekreteraren Maja Fjaestad modererat ett Formas-seminarium om 
systemanalys. TA och PJ har även nyligen haft ett möte med Läkarförbundets ordförande och 
förbundsdirektör. Avslutningsvis välkomnade TA nämndens inspel till referensgruppen till 
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Tillgänglighetsdelegationen. 

§ 59 Vice ordförande rapporterar 
LR berättade att hon deltagit i arbetet med förberedelse av fullmäktigemötet. LR har också 
deltagit i ett årligt möte i Svensk kirurgisk förening med tema kunskapsstyrning (NPO).   

§ 60 Kanslichefen rapporterar 
PJ föredrog kort sin utskickade rapport. Han informerade om en öppen enkätundersökning om 
nationell läkemedelslista (NLL) som SLS bistått med att skicka ut i sitt nyhetsbrev och som blir 
ett ”test” på hur denna metod för att få input från medlemmar fungerar. Han redogjorde även för 
Equalis årsmöte som hållits samma dag och kommande eventuella samverkansprojekt mellan 
Equalis och SLS kring programverksamhet. PJ informerade avslutningsvis om Hambergerpriset 
som utdelas av sektionen för öron, näsa, hals (Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud 
och halskirurgi, SFOHH) och att den föreläsare som utsågs förra året fått sin föreläsning 
uppskjuten till i år på grund av pandemin.  
 

§ 61 Ekonomi 
MaH rapporterade att medlemsintäkterna blivit högre än förväntat (på grund av fler individuella 
medlemmar än vad vi tidigare prognostiserat) vilket är positivt eftersom konferensintäkterna 
fortsatt är låga och inte heller i höst förväntas hamna på normal nivå. Dessutom har vi fortsatt 
låga kostnader för de olika förtroendemannagrupperna. SLS Investeringsfonden i SEB ligger på 
10 procent plus ackumulerat hittills för året. 

 Beslutsärenden 

§ 62 Årsredovisning inkl. revision 2020 
MaH informerade om att årsredovisningen i dag skickas ut till nämnden för signering i Penneo. 
Resultatet för 2020 slutade på något plus. Det var under året betydligt lägre intäkter från huset än 
budgeterat men samtidigt lägre kostnader för bland annat förtroendemannaverksamheten. Vid 
slutrevisionsmötet den 8 april påpekade revisorerna endast att SLS bättre bör rapportera hur vi 
använder våra verksamhetsbidrag till programverksamheten. I övrigt nämnde MaH att SLS 
dotterbolag Hygiea AB har lån till SLS och restaurangen ligger efter med sina inbetalningar för 
hyran Q3 och Q4 2020. SLS har också två gamla fonder som vi nu ska ta tag i: en vars ändamål 
är att finansiera bok till barnmorskor och en för trivselaktiviteter riktad till nämnden.   

PJ redogjorde för förtroendemannarevisorernas roll som kom upp i en diskussion i samband med 
slutrevisionen. Förtroendemannarevisorerna önskar ett förtydligat uppdrag av fullmäktige att se 
över SLS hela verksamhet. TA föreslog att nämnden lägger fram en proposition till fullmäktige 
om att tillsätta en arbetsgrupp i detta syfte. Kansliet tar fram ett propositionsutkast som bereds i 
nämnden mejlledes och sedan beslutas per capsulam innevarande vecka.  

Beslutades att godkänna årsredovingen samt att nämnden ska lägga fram en proposition till 
fullmäktige om att se över uppdraget för förtroendemannarevisonen. Beslut om själva 
propositionen tas av nämnden per capsulam.  

§ 63 Medlemsreformen 
 
Ansökningar medlemsförening  
SAJ gick igenom två tillkommande ansökningar om att bli medlemsföreningar av nuvarande 
sektioner – för granskning och beslut om att lägga till FM 2021 (ingår i prop. 2). Dessa två 
sektioner har inte hunnit anpassa stadgarna och ansöker om att bli medlemsförening under 
villkor. Det är  

• Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin 
• Sektionen för psykiatri  

 
Båda ansökningar är okomplicerade. Ansökan från psykiatri inkom dock med årsmötesprotokoll 
först den 12 april varför detta inte kunnat skickats ut till nämnden. Årsmötesprotokollet delades 
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(på skärm) under mötet och ska sedan skickas ut till nämnden efter mötet. Sektionen för 
psykiatri har tidigare gjort stadgeändringar för att kvarstå som sektion men inte hunnit anpassa 
stadgarna till att bli medlemsförening.   
 
Beslutades att i proposition 2 till fullmäktige 2021 lägga fram ansökningar från sektionen för 
fysisk aktivitet och idrottsmedicins respektive sektionen för psykiatri med nämndens förslag om 
att de ska bli medlemsföreningar i SLS, under förutsättning att stadgarna fastställs vid 
föreningarnas nästkommande årsmöten. Nämnden kommer föreslå fullmäktige att delegera till 
nämnden att fastställa stadgarna. 
 
Fastställa stadgeändringar för medlemsföreningen arbets- och miljömedicin  
SAJ redogjorde för ändringar i § 5 i stadgarna för föreningen för arbets- och miljömedicin som 
antogs på föreningens årsmöte 2021-02-15. Tidigare stod att föreningens ledamot i SLS 
fullmäktige skulle vara medlem i SLS – men som medlemsförening har de inte längre 
individuella medlemmar i SLS utan alla medlemmar är föreningsanknutna medlemmar i SLS. 
Därför har de på nämndens uppmaning nu ändrat till ”Ledamot/ledamöter och suppleant(er) i 
Sällskapets fullmäktige skall vara läkare.”      
  
Beslutades att fastställa stadgeändringar i § 5 i stadgarna för föreningen för arbets- och 
miljömedicin.   

Reviderade stadgar SFOHH 
PJ och SAJ informerade om pågående stadgearbete i sektionen för otorhinolaryngologi, huvud 
och halskirurgi (SFOHH) där styrelsen önskar preliminär synpunkt från nämnden inför att de 
reviderade stadgarna ska läggas fram till årsmötet i maj. Basspecialiteten öron, näsa, hals har två 
grenspecialiteter varav en är audiologi som också är medlemsförening i SLS (SMAF). SFOHH 
har i gällande stadgar redan en bestämmelse om intresseföreningar, som i förslaget till 
reviderade stadgar i § 11 vidgats till att omfatta även intresseförening inom grenspecialiteter. 
SMAF är i dag inte en intresseförening men på sikt vill SFOHH att de ska bli det (vilket i 
formell mening är frivilligt). Kansliet har stämt av med SMAF som anser att processen går för 
fort och att man hellre ser en annan lösning än att bli intresseförening till SFOHH. Enligt PJ är 
det svårt för nämnden att ha formella synpunkter på hur SFOHH som självständig förening 
utformar § 11 i sina stadgar men nämnden kan alltid ge en rekommendation till sektionen om att 
försöka hitta en lösning som båda parter står bakom.  
 
Beslutades att nämnden inte ska ha formella synpunkter på § 11 i förslag till reviderade stadgar 
för SFOHH men att nämnden rekommenderar SFOHH och SMAF att utreda frågan och hitta en 
lösning som båda parter står bakom innan formella beslut om stadgeändringar fattas. SLS kan 
facilitera en sådan process och bistå med stöd. Kansliet ges i uppdrag att meddela nämndens 
rekommendation till parterna.  

 
§ 64 Fastställa fullmäktigehandlingar 2021  

Nämnden gick igenom bifogade handlingar till fullmäktige (se underlag till punkt 11 på 
föredragningslistan för 2021-04-13) varav verksamhetsplan, propositioner och motionssvar 
diskuteras på tidigare sammanträden under året och även beretts i nämnden alternativt AU 
(motionsvaren) mejlledes inför föreliggande sammanträde.   
 
Beslutades att fastställa samtliga handlingar till fullmäktige 2021.  

 

§ 65 Utdelning ur understödsfonderna  
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 12 på föredragningslistan för 2021-04-13.  
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§ 66 Permutationsbeslut stiftelser  
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 13 på föredragningslistan för 2021-04-13.  

 

§ 67 Tilldelning av förtjänstmedalj  
Beslutades att tilldela avgående nämndledamöter Bo Runeson och Ingmarie Skoglund 200-
årsmedaljen i brons.  

 

 Diskussions- och informationsärenden 

§ 68 A) AI och integritet 
MH och IMS redogjorde för det fortsatta arbetet med promemorieutkastet ”Patientens hälsodata” 
(se underlag till punkt 15 på föredragningslistan för 2021-04-13). Promemorian syftar som 
tidigare nämnts till ett proaktivt agerande från SLS sida, där vi beskriver lösningar som 
möjliggör utnyttjande av hälsodata som också innebär skydd för patientintegritet och därmed 
bevarar förtroendet för sjukvården och för den medicinska forskningen hos den breda 
allmänheten. Promemorian och den fortsatta strategin för att göra verklighet av förslagen 
kommer diskuteras på Forskningsdelegationen den 8 maj.  
 
B) Remiss Informationsöverföring 
SAJ informerade kort om det omfattande (ca 800 sidor) betänkandet Informationsöverföring 
inom vård och omsorg (SOU 2021:14) som skickats ut på internremiss till medlemsföreningar 
och sektioner med läsanvisning. I betänkandet föreslås en ny lag om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Förslaget får stor betydelse för inte minst 
allmänmedicinare och primärvården. Fokus för SLS ligger på risker och konsekvenser av 
direktåtkomst till information. MIH, MS och KPH läser olika avsnitt och ska bidra till SLS 
remissvar.  

§ 69 Delegationer och arbetsgrupper  
 

 Programkommittén 
OB berättade att det är många programaktiviteter på gång. Bland annat är det eHälsodagen den 
13 april och webinarium om Global hälsa den 28 april. I april kommer också medlemsföreningen 
för barn- och ungdomspsykiatri att lansera sina nya riktlinjer kring autism. SILF kommer att i 
samverkan med SLS ha ett uppföljande webinarium om sjukvårdens organisation och styrning 
den 3 maj och Nätverket mot olämplig styrning ett webinarium om standardisering inom 
sjukvården den 4 maj. I vår arrangerar SLS även en digital (Lipus-granskad) kurs i Lika-rätt och 
anmälan till Framtidens specialistläkare i höst har öppnat. OB nämnde även att vi haft en del 
problem med anmälan och kommer att testa ett nytt anmälningsverktyg under våren. 

 Arbetsgruppen Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa 
BR nämnde att arbetsgruppen fortsatt jobbat på slutrapporten som nämnden diskuterade i 
utkastform på internatet i januari. Manus lämnas om någon vecka och lansering blir 21 maj i 
samband med ett lunchwebinar. Avslut på detta projekt blir i samband med gruppens 
avrapportering till SLS fullmäktige i maj. Det finns dock stort intresse för rapporten och arbetet 
kommer sannolikt att fortsätta i någon form.  

 Arbetsgruppen Kloka Kliniska Val 
CB berättade att det skickats ut ett brev till SLS medlemsföreningar och sektioner med önskemål 
om input till arbetsgruppen från liknande projekt. Svensk förening för allmänmedicin har också 
nyligen haft en lunchwebinar på temat kloka kliniska val.  
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 Klimatgruppen 
PJ redogjorde kort för implementeringen av SLS klimatpolicy där arbetet rullar på. Bland annat 
har det skett en energikartläggning av SLS hus i februari-mars där vi nu väntar på resultaten. 
Dessutom är det digital fortbildningsdag kring Kost och hälsa den 21 april och lunchwebinar 
med förra årets hållbarhetspristagare den 5 maj på temat ”Klimatkris och hållbar utveckling – 
läkare roll och möjligheter”.  

 

 Forskningsdelegationen 
OW rapporterade från Forskningsdelegationen som är mitt inne i ansökningsgenomgången. 
Samtliga ansökningar har tilldelats granskare. Det har varit många ansökningar om anslag till 
forskning kring covid-19. Granskningarna kommer att sammanställas till delegationens möte den 
8 maj. OW nämnde också att Forskningsdelegationen ska arbeta fram en policy när det gäller 
SLS syn på den medicinska forskningen som vi kan sprida i olika sammanhang. Han nämnde 
även att delegationen är på väg att knyta till sig ett forskningsnätverk kring akuta infektioner 
under projektform. Nätverket ska bygga upp en infrastruktur för nationella kliniska studier. Det 
finns goda internationella exempel på detta. Enligt OW fortsätter också delegationen arbetet med 
att utveckla anslagsformer för stöd till olika faser i forskarkarriären. En del i detta är 
”forskningslandslaget” som förhoppningsvis kan starta upp under 2021. Grundtanken här är att 
genom sponsring kunna satsa på fem forskningserfarna läkare som forskar under halvtid i fyra år 
kring ett visst tema, som kan vara allt från långtidscovid till multisjuka äldre. 
Forskningslandslaget blir även ett sätt att tydliggöra för omvärlden hur SLS kan bidra till den 
medicinska forskningen. 

 Utbildningsdelegationen 
HH redogjorde för fortsatta arbetet efter enkäten till medlemsföreningarna angående ST-kurser i 
spåren av pandemin och behovet av digitalisering, som visade att ett stort antal föreningar fått 
skjuta upp sina kurser på grund av pandemin och ser ett behov av att digitalisera kurser. Det som 
nu sker är en ordentlig behovsinventering via intervjuer för att se om SLS ska erbjuda någon 
form av samordning eller stöd till föreningarna. HH nämnde även i sammanhanget att SoS ska 
starta upp en referensgrupp om SK-kurserna där HH kommer att ingå. Delegationen fortsätter att 
bevaka implementeringen av den nya grundutbildningen. Det gäller även nya ST inklusive BT. 
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 är att ta fram 
en kommunikationsplan för den fortbildningspolicy som togs fram för några år sedan (se även § 
70). HH underströk här att fortbildning är obligatorisk för läkare. Sedan finns det en mängd hur-
frågor kring hur man kan skapa förutsättningar för detta. En annan stor fråga för delegationen är 
SLS certifiering av specialister inom olika fördjupningsområden där HH arbetar tillsammans 
med kansliet för att hitta en långsiktigt hållbar process. HH nämnde avslutningsvis att han varit 
på möte på SoS för att diskutera kunskapsprovet och hur man kan åstadkomma att fler når den 
kompetensnivå som provet kräver. En fråga från SoS var om SLS skulle kunna facilitera ett 
årligt möte för samtliga inblandade aktörer. SoS undrade även om SLS skulle kunna bistå i 
valideringen av kunskapsprovet. Myndigheten upplever här SLS roll som oberoende 
professionsorganisation som en styrka.   
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 Etikdelegationen 
MS rapporterade om att DME den sista tiden fått ägna sig en hel del åt frågan om 
vaccinationsrättvisa och rätten att neka eller välja vaccin. DME har också haft kontakt med SKR 
angående ”Frågor och svar” kring pandemin på deras hemsida där det står felaktigheter kring hur 
personalen i vård och omsorg ska se på vaccinering av människor utan egen beslutsförmåga. 
Vad DME påpekat för SKR är att nödreglerna i lagstiftningen inte kan ”töjas” till att omfatta 
sådana preventiva åtgärder som vaccinationer och att ett hypotetiskt samtycke förutsätter att 
patienten förhåller sig positiv eller i vart fall neutral till åtgärden. Enligt MS är det ett stort 
problem att Sverige saknar en lagstiftning om legal företrädare för beslutsoförmögna. En annan 
fråga som starkt engagerar DME är professionalitetens gränser inte minst i kopplingen till 
Funmed (en privat ”funktionsmedicinsk” läkarklinik). Affärsidén är att mäta IGG mot allt 
möjligt, ge rådgivning om kosten samt utge allehanda intyg till FK och skolan med mera. DME 
ser här en risk att företaget nyttjar olika möjligheter samtidigt som man är ute i gränslandet kring 
evidens och beprövad erfarenhet. DME har bjudit in Kjell Asplund för att diskutera detta på 
nästa möte. Även IVO är tillfrågad om någon kan delta och diskutera den här typen av 
verksamhet ur tillsynssynpunkt. MS har nyligen deltagit i möte i referensgruppen till privata 
sjukförsäkringsutredningen där han sitter som SLS representant. Utredningen kommer knappast 
att presentera några skarpa förslag. Området är svårreglerat och uppgiften inte enkel. Det man 
sannolikt kommer att landa i är förslag för att åstadkomma bättre uppföljning och att samma 
regelverk ska gälla oavsett finansieringsform. DME puffar annars för Hippokratespriset 2021 
som denna gång ska ges till en man. Nominering stänger den 15 maj. Det märks att priset blir 
alltmer etablerat. Många hör också av sig till MS och delegationen angående de nyligen 
publicerade Hjärt-lungriktlinjerna med eftertänksamma synpunkter och kommentarer. MS 
nämnde också att Etikdelegationen arbetar tillsammans med EAR från förbundet med program 
för Etikdagen den 29 november. Årets tema blir ”Postpandemietik”.    

 Kandidat- och underläkarföreningen 
SWG informerade om pågående aktiviteter i KUF. Bland annat har KUF nyligen haft en digital 
inspirationsföreläsning om att börja forska samt diskussion med OW om granskning av artiklar 
inför beslut om Asklepios-priset. KUF har också varit med och undertecknat en debattartikel i 
Expressen om rasism, vilket även blir tema på workshop på nästa styrelsemöte. Enligt SWG 
fortsätter KUF att arbeta med Global hälsa-podden i samverkan med SLS kommitté för global 
hälsa. Ambitionen att släppa ett poddavsnitt varannan vecka. KUF planerar även ett event om 
tuberkulos tillsammans med föreläsare från Indien. Avslutningsvis är ett möte inplanerat med 
Sophie Palmquist Klockhoff på kansliet för att koordinera programverksamheten med SLS.  

 Covid-19-gruppen 
Togs upp under § 58 ovan.  
 

§ 70  Kommunikation och omvärldsbevakning  
JLB redogjorde för de kommunikationsaktiviteter som är på gång i SLS. Preventionskommittén 
och SLS bereder nu en debattartikel om levnadsvanor och covid-19-pandemin. SLS bereder 
också en artikel på temat om vårdens digitalisering och kompetens samt en om vårdplatsbristen 
och vårdskulden. Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd, där SLS ingår, kommer 
snart att publicera rapporten Medicinsk forskning och utveckling – en förutsättning för att 
hantera framtida hälsohot med tillhörande kommunikationsaktiviteter och debattartiklar. JLB 
berättade att hon tillsammans med SAJ haft möte med Utbildningsdelegationen om fortbildning 
– vilket landade i att kansliet tillsammans med delegationen ska ta fram en strategi för SLS 
agerande samt kommunikationsplan. Enligt JLB bör även strategi och kommunikationsplan tas 
fram på övriga prioriterade områden i verksamhetsplanen. I maj kommer TA att delta på 
VITALIS om digitala vårdmöten och HH på seminarium hos Dagens medicin om framtidens 
universitetssjukvård.  
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§ 71 Inbjudningar och nomineringar 
TA nämnde att SLS kommer att nominera SA och SAJ som SLS representanter till 
referensgrupp för Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i 
kommuner (S2020:16) 
 
I övrigt se lista.  
 

§ 72 Remisser 
Se lista.    
 

  

https://www.regeringen.se/4b045d/contentassets/d293ade08bf04354af244b335b9a4795/dir2020_142.pdf
https://www.regeringen.se/4b045d/contentassets/d293ade08bf04354af244b335b9a4795/dir2020_142.pdf
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§ 73 Övriga frågor 
  
Nationell examination läkemedelskunskap   
MiH redogjorde för utkast till SLS-brev angående Nationell examination av läkemedelskunskap 
inom läkarprogrammet som är tänkt att skickas till samtliga lärosäten och som ska undertecknas 
av honom, TA och HH. En gemensam nationell examination av läkemedelskunskap skulle stödja 
en hög och jämn nivå på läkemedelsutbildningen i de olika läkarprogrammen. Dessutom skulle 
den kunna tjäna som en utgångspunkt för Socialstyrelsens introduktion till svensk lagstiftning på 
läkemedelsområdet för de läkare som i dag får sin utbildning i andra länder. Enligt MiH är 
Socialstyrelsen är intresserad av gemensam examination och det finns en europeisk trend i den 
här riktningen. Det är dock viktigt att det finns ett tydligt mandat från nämnden om SLS fortsatt 
ska driva frågan.    
 
I nämndens diskussion lyftes bland annat att det inte är ovanligt att olika intressen driver att 
vissa moment ska förstärkas i läkarutbildningen – det är mer ovanligt att man säger vad som ska 
tas bort. Ska man vinna tilltro och nå framgång i den fråga man driver behöver detta definieras. 
Enligt MiH är det dock här endast fråga om att få till en gemensam examination över 
läkarprogrammen och få det rikslika. Läkemedelskunskap ska inte ta mer tid i utbildningen. 
Nämnden landade i att KUF nu bör ges möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter – och 
att frågan om nationell examination av läkemedelskunskap fortsatt kommer att diskuteras på 
sammanträdet i juni.  
  
 

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Per Johansson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Bo Runeson       
   

 


