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PROTOKOLL 

fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 5 april 2022 kl. 10.00-12:00 

och 13:15-16.00.   

 

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), Mikael Sandlund (MS, ordf. delegationen 

för medicinsk etik) deltog under §§ 54 – 63d) p.3 (halva punkten), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. 

delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA) deltog under §§ 54 - 71, Christina Bergh 

(CB), Stella Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm (JDS), 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) deltog ej under § 63d) 

p.3 

 

§ 54 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse Karin Pukk Härenstam att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 55 Godkännande av föredragningslistan  

Föredragningslistan godkändes.  

§ 56 Nämndprotokoll 2022-03-08 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 57 Informationsärenden - protokoll 

Nämnden noterade att det i protokollet från kommittén för kvalitetsutveckling stod att SKR vill 

starta en helt ny nationell styrgrupp för kvalitetsregistren som ska vara intern och ska innehålla 

några representanter för professionen eller för kunskap inom området. Frågan tas upp för vidare 

diskussion under kvalitetsdelegationens rapport-punkt.  

Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 58 Ordförande rapporterar 

TA rapporterade att arbetet kring kriget i Ukraina har fortsatt och efter diskussionen på förra 

nämndmötet har bland annat ett brev skickats till Rysslands ambassadör i Sverige med förfrågan 

om möte angående Ryssland anfall på Ukraina. Brevet är mottaget men har ej besvarats. Den 23 

mars modererade TA ett webinarium om kriget i Ukraina tillsammans med kommittén för global 

hälsa och inbjudna gäster. 
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TA har deltagit på Svensk Allmänmedicinsk kongress i Gävle där han höll en föreläsning om 

klimatförändringar och barns hälsa, och även lyfte SLS klimatgrupp och SLS arbete kring dessa 

frågor. TA och PJ besökte Göteborgs Läkaresällskap föregående vecka där de träffade styrelsen, 

diskuterade deras verksamhet och möjliga samarbeten. TA var även inbjuden som Lars Öberg-

föreläsare på GLS onsdagsmöte. SLS kommer bjudas in en gång per år för att föreläsa. 

TA har haft ett möte med Tillgänglighetsdelegationens referensgrupp, deltagit i Dagens 

Medicins Vårdarena, haft styrelsemöte med Agenda för hälsa och välstånd och deltagit på 

Sveriges läkarförbunds vår-mingel. TA har även haft ett frukostmöte med Sofia Rydgren från 

Läkarförbundet för att bl. a diskuterat etiska frågor. 

TA hade ett inplanerat möte med Lena Hallengren för att diskutera primärvårdsfrågor 

tillsammans med Åke Åkessons tänkargrupp men det mötet sköts upp p.g.a. sjukdom.  

 

§ 59 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade att arbetsgruppen för kunskapsstyrning har träffats och diskuterat de enkätsvar 

som kommit in. I egenskap som ordförande i Svensk Kirurgisk Förening har CIL haft möte på 

temat kirurgisk fortbildning med verksamhetschefer och delföreningar. Kirurgisk fortbildning 

kommer även att vara ett tema på kirurgveckan 2022. Föreningen kommer även att återuppta 

specialistexaminationen i kirurgi som senast gavs 2010.  

§ 60 Kanslichefen rapporterar 

Kanslichefens brev med en sammanfattning av genomförd verksamhet den senaste månaden har 

skickats ut inför mötet. PJ lyfte att det är mycket aktivitet under våren. Den 4/4 hölls 

slutrevisionsmöte med SLS revisorer. Varken de auktoriserade och de förtroendevalda 

revisorerna hade något att anmärka på i verksamheten. De förtroendevalda revisorerna ämnar att 

under sin punkt på fullmäktige nämna hur bl.a. rutiner förbättrats, inte minst den demokratiska 

processen via medlemsreformen. 

§ 61 Ekonomi 

MaH rapporterade att det inte finns några större förändringar eller avvikelser från den planerade 

budgeten att rapportera om.  Medlemsintäkterna för 2022 ligger hittills 700 000 kr under budget 

och 300 000 kr lägre mot 2021. Påminnelse om att betala medlemsavgift har skickats ut till 

enskilda medlemmarna. Ansökan om stöd för Levnadsvaneprojektet har skickats in till 

Socialstyrelsen.  

 Beslutsärenden 

 

§ 62 

 

Årsredovisning inkl. revision 2021  

En dragning av årsredovisningen gavs på nämndens möte i februari. Resultatet för 2021 slutade 

på ett plusresultat och de slutgiltiga utfallet är fastslaget. Slutrevisionsmöte genomfördes 4 april. 

MaH lyfte att SLS under 2021 hade högre medlemsintäkter och ett högre verksamhetsbidrag 

jämfört med 2020. Under personalkostnaderna fanns en not som förklarar varför de var högre 

jämfört med föregående år. Ökningen av personalkostnader beror delvis på nyanställning på 

kansliet men också på att lönekostnaderna under 2020 var lägre än normalt pga. sjukskrivningar, 

statliga ersättningar av sjuklöner samt sänkta arbetsgivaravgifter pga. covid-19. 
MaH informerade om att årsredovisningen skickas ut till nämnden efter mötet för digital 

signering. 

 

Beslutades att godkänna årsredovisningen 

  
§ 63 Fastställa fullmäktigehandlingar 2022 

Nämnden gick igenom samtliga handlingar som ska att skickas ut inför fullmäktige den 17 maj. 

En del av handlingarna beslutades om på mötet i februari och fanns med för kännedom. 

 

a) Fastställa föredragningslista  

Beslutades att fastställa föredragningslistan enligt förslag 
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b) Verksamhetsberättelse 2021  

TA lyfte att verksamhetsberättelsen gav en bra bild av all den verksamhet som genomförts under 

2021. En fråga lyftes om verksamhetsberättelsen kommer att tryckas upp. JLB svarade att det 

kan tryckas upp några exemplar som delas ut under fullmäktigemötet.  

Om nämnden vill göra mindre ändringar i texterna kan dessa skickas till JLB senast den 20 april. 

Verksamhetsberättelsen går med i utskicket den 29 april.  

 

Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen för 2021 

 

c) Verksamhetsplan 2021–2022, revideringar avseende 2022 

På mötet i februari fastställde nämnden förslaget till revideringar i verksamhetsplan 2021–2022. 

SAJ gick igenom de korrigeringar som gjordes då. Det gällde en text i avsiktsförklaringen om 

kriget i Ukraina, en mindre omskrivning om pandemin, en omformulering i VO1 om aktiviteten 

”presentationsteknik för unga forskare”, ett tillägg i VO3 om att medlemsföreningar och 

sektioner ingår i arbetet med etiska frågor samt att en aktivitet i VO4 strukits. Under VO5 hade 

en aktivitet lagts in om att kommunicera SLS fem valfrågorna.  

 

En ny skrivning om att förstärka arbetet inför nästa verksamhetsplan tillsammans med 

medlemsföreningar och sektioner, att nämnden är med i den fortsatta dialogen hur arbetet ska 

utvecklas samt att utveckla ordföranderåden föreslogs som en ny revidering.  

 

Beslutades att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan 2021-2022 

 

d) Inkomna motioner  

1. Riktning och mål för SLS - fokusering på kärnverksamheten  

Motionen handlade om att SLS ska fokusera på kärnverksamheten samt hur planering av 

verksamheten sker långsiktigt. I förslaget till yttranden redogörs för hur SLS arbete med att ta 

fram verksamhetsplaner ser ut, hur det kopplar till SLS kärnvärden samt att anse motionen 

besvarad. Nämnden diskuterade förslaget till yttrande och kom med mindre synpunkter och 

korrigeringar i förslaget. Justeringar som gjordes i yttrandet var att ändra antalet 

verksamhetsområden till fem samt ändra ordet beslutat till enats på två ställen i texten. 

 

Beslutades att fastställa förslaget till yttrande på motion 1 enligt förslag med nämnda 

justeringar 

 

2. Utredning av jäv i förtroendepositioner inom Läkaresällskapet  

Motionen handlade om att se över tillvägagångssättet vid tillsättande av förtroendeposter inom 

SLS och hur jäv uttolkas. I förslaget till yttrande redogörs för hur förtroendeposter tillsätts, 

förfarandet med jävsdeklarationer samt att anse motionen besvarad.  

Inledningen ändrades så den blev likalydande med övriga motioner. En mindre ändring i 

skrivningen om jävsdeklarationer i delegationerna gjordes. Det lyftes att det kan tydliggöras på 

SLS hemsida hur tillsättning till olika organ görs samt hur jävsdekarationer tas in. 

 

Beslutades att fastställa förslaget till yttrande på motion 2 enligt förslag med nämnda 

justeringar 

 

3. Utredning av hur Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd, arbetsutskott och kansli 

ska samverka med SLS medlemsföreningar samt hur SLS:s arbetsutskott ska leda 

och styra SLS:s kansli.  

Motionen handlade om en utredning om hur SLS nämnd, arbetsutskott och kansli ska samverka 

med SLS medlemsföreningar samt hur SLS arbetsutskott ska leda och styra SLS kansli. I 

diskussionen lyftes att brödtext och att-satser inte hängde ihop och att det därmed var oklart 

vilka problem motionärerna egentligen vill lösa. Motionen tolkades av nämnden handla om två 
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frågor där motionärerna är missnöjda; interndemokratin, dvs. samverkan mellan nämnden och 

medlemsföreningarna, och ledning och styrning av kansliet. 

 

AU:s utkast till yttrande gicks igenom. Nämnden ansåg att utkastet bör kortas och fokusera på 

den demokratiska frågan – hur interndemokratin i SLS fungerar men även lyfta fram att SLS har 

genomfört en stor medlemsreform, inrättat ett ordföranderåd, att nämnden lyssnar in och föreslår 

utveckling av ordföranderådet med en fortlöpande diskussion. Därtill ska yttrandet lyfta att SLS 

kansli genomgått stora förändringar samt att nämnden är nöjd med såväl det professionella stöd 

kansliet ger SLS som med kanslichefens ledarskap. Nämnden anser inte att det behövs någon 

genomlysning av kansliets ledning. Nämnden uttalade fullt förtroende för kanslichefen och 

kansliet.  

 

Nämnden enades om att fokusera på dessa två delar och att formulera ett yttrande med förslag på 

avslag på motionen.  

 

TA informerade också om brev från kansliet som uttrycker förtroende för kanslichefen. TA har 

svarat på brevet och tackat för brevet och uttalat sitt förtroende för kanslichefen och hela 

kansliets professionella arbete. MiH läste upp förslag till svar till kansliet från hela nämnden.  

 

Beslutades att nytt yttrande på motionen tas fram utifrån förd diskussion. Yttrandet ska 

slutligt beslutas på extrainsatt nämndmöte den 27 april. Vidare kommer TA skicka svar 

på kansliets brev från hela nämnden.   

 

4. Motion från Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa  

Motionen lyfte 3 olika punkter; användandet av begreppet hälso- och sjukvård, att det ska finnas 

en tydlig ansats mot en behovsstyrd och jämlik vård och att SLS uttalar ambitionen att driva 

fortsatt utveckling av användande av patientrapportade utfallsmått i kvalitetsregister. 

 

NE önskade en hänvisning i yttrandet till prioriteringsplattformen som tydliggör att störst 

vårdbehov går först och en kompletterande skrivning om andra patientrapporterade utfallsmått i 

kvalitetsregister förutom de två som lyftes i motionen. KPH lyfte att Kvalitetsdelegationen efter 

fullmäktige kan ta på sig att utreda de frågor som motionen lyfte i samverkan med Svensk 

förening för Socialmedicin och folkhälsa som skrivit motionen. Nämnden ansåg även att att-sats 

tre bör anses besvarad. 

KPH och NE tog på sig att skriva om yttrandet för att få med de diskuterade tilläggen. 

 

Beslutades att NE och KPH tar fram ett nytt förslag till yttrande som tas upp för beslut på 

ett extrainsatt nämndmöte den 27 april   

 

e) Nämndens propositioner till FM 

 

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

information om associerade föreningar  

Nämnden tog beslut om Proposition 1 på föregående nämndmöte.  

 

2. Prop. 2 om Arbetsordning för SLS förtroendemannarevisor och vissa stadgeändringar  

Den del i proposition 2 som rörde dubbelt medlemskap för studerandemedlemmar hade strukits. 

I övrigt inga förändringar mot förslaget som var uppe för diskussion på nämndens möte i 

februari. 

 

Beslutade att fastställa förslaget till proposition 2 

 

3. Prop. 3. Projekt kring ansvar för läkemedelslistan  

MiH hade gjort några mindre omskrivningar gällande finansiering i proposition 3 efter 

nämndens diskussion i februari. 
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Beslutade att fastställa förslaget till proposition 3 

 

f) Medlemsavgifter och andra avgifter 2023 

Medlemsavgifter och andra avgifter föreslås vara oförändrade kommande år. Indexuppräkningen 

av avgifterna föreslås skjutas upp till tidigast 2024. 

 

Beslutade enligt förslag, se underlag till punkt 10 f) på föredragningslistan till 2022-04-05 

 

g) Motivering för val av hedersledamöter  

Beslut om hedersledamöter togs på nämndens möte i februari. Motiveringstexterna har kortats 

ner för att bli mer lika i form.  

 

h) Budget 2022 

Budget 2023 beslutades om på nämndens möte i januari och låg med för kännedom.  

SWG noterade att det stod kandidatföreningen i stället för kandidat- och underläkarföreningen 

på ett ställe. MaH rättar till det innan utskick.  

  
§ 64 Utdelning ur SLS understödsfonder 2022  

Karl Sallin är inspektor för understödsfonderna och hade tagit fram ett förslag på utdelning ur 

fonderna Anton och Dorotea Bexelius minnesfond, Stiftelsen L Diemers fond, Stiftelsen Arthur 

Engels fond, Ellen och Gösta Malmgrens fond, SLS Samfond, Stiftelsen Mentalvårdens 

hjälpfond samt Stiftelsen H Nauckhoffs fond. 

 

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 11 på föredragningslistan till 2022-04-05 

  
§ 65 Omval ledamot Forskningsdelegationen 

Ledamöter i Forskningsdelegationen utses av SLS Nämnd. Mandatperiod i 

Forskningsdelegationen är tre år med möjlighet till omval en period. Amir Sherif blev invald 

2018. Omval av ledamot skulle ha varit uppe för beslut 2021, men har fallit bort, varför 

mandatperioden nu sträcker sig mellan 2021-2023. Beslut som tagits av delegationen under 

perioden har ej påverkats av detta. 

 

Beslutades att utse Amir Sherif (omval) till ledamot i Forskningsdelegation för perioden 2021- 

2023 

 

§ 66 Nyval ledamot Utbildningsdelegationen  

Ledamöter i Utbildningsdelegationen utses av SLS nämnd. Mandatperioden i 

Utbildningsdelegationen är tre år med möjlighet till omval en period. Ordförande i delegationen 

har berett de två förslag på nya ledamöter, Bijan Darvish och Fredrik Walentin, som nu ligger 

hos nämnden. Mandatperioden i utbildningsdelegationen brukar gälla från årsskiftet. För att 

hålla ihop mandatperioderna och valen föreslås tiden från 220101- 241231 även för de två nya 

ledamöterna.  

Nämnden diskuterade hur de kan få fler personer att engagera sig i SLS och den frågan 

återkommer på nämndens internat i augusti. 

 

Beslutades att utse Bijan Darvish och Fredrik Walentin till ledamöter i delegationen för 

utbildning för perioden 220101 - 241231  

 

§ 67  Fastställa stadgeändring – Svensk förening för basal och klinisk farmakologi  

SLS medlemsförening Sektionen för Läkemedelslära beslutade på sitt årsmöte 2021 att byta 

namn till Svensk förening för basal och klinisk farmakologi. Föreningen har på sitt årsmöte 2022 

ändrat sina stadgar i §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 och 24. De 

förändringar som gjorts är att byta ut namnet på föreningen, ändra ordet sektion till förening 

samt mindre grammatiska förändringar.  



 Nr 3 2022 
  2022-04-05 

 

Beslutades att fastställa stadgeändringarna för SLS medlemsförening för klinisk och basal 

farmakologi som beslutades om på föreningens årsmöte 2022-03-17 

 

 Information- och diskussionsärenden 

§ 68 Diskussion kring situationen i omvärlden  

TA rapporterade om det seminarium som kommittén för global hälsa anordnade den 23 mars. På 

seminariet deltog Anna Berdar, ordförande för Ukrainian Medical Students' Association, 

Professor Olesya Hulchiy vid Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Karolinska 

Institutets rektor Ole Petter Ottersen och Eugene Bushayija från svenska Läkare Utan Gränser. 

Ett större möte på temat krig och konflikter och ett eventuellt samarbete med Centrum för 

hälsokriser på KI har diskuterats. Den 6 april hålls ett extrainsatt webinarium på temat: Barn i 

Ukraina - hälsa och sjukdom.  

 

Nämnden diskuterade att sjukvården kan behöva komma att rusta för att det kommer flyktingar 

till Sverige i behov av vård.  

En nämndledamot lyfte att det finns medarbetare inom sjukvården med ryskt ursprung som kan 

känna sig ansatta när SLS fördömer Rysslands agerande. En annan ledamot svarade att SLS haft 

ett tydligt fokus att fördöma invasionen, fokusera på de humanitära och visa medkänsla för de 

drabbade och inte rikta sig mot hel det ryska folket. En ledamot undrade om det fanns någon 

rysk motsvarighet till SLS att kontakta. TA svarade att han fått meddelat att den ryska 

läkarorganisationen har nära samarbete med staten. 

 

§ 69 Hippokratesrevision 

NE rapporterade att han, SA och PJ haft ett möte med Eva Arvidsson och Magnus Isacson från 

SFAM för att planera genomförandet av revision inom området allmänmedicin i Sydöstra 

sjukvårdsområdet. SA ska träffa Eva i veckan för att diskutera frågan vidare. Parallellt med 

gruppens arbete har Magnus kontaktat Socialstyrelsen och Socialdepartementet för att få till en 

dialog. 

§ 70 Primärvårdsfrågor 

SA informerade från SFAM:S kongress föregående vecka. Åke Åkessons tänkargrupp 

presenterade sin rapport som väckte intresse hos de som deltog. Där betonade ÅÅ även vikten av 

ett samarbete med SLS. På SFAM:s årsmöte bifölls en motion från Torsdagsmötenas 

redaktionsgrupp om att fortsätta driva möten under 2022.  

SA och representanter från SLS medlemsföreningar och sektioner deltog på Socialstyrelsens 

workshop om kunskapsstöd för hemsjukvård. SA ingår i en grupp inom NVKR om 

primärvårdsfrågor och dimensionering som har möte i maj. Innan NVKR tar ställning ska de 

diskutera frågan med primärvårdschefer. 

 
§ 71 Privata sjukvårdsförsäkringar 

TA informerade om den debatt som förts i Läkartidningen om privata sjukvårdsförsäkringar. 

Den nya utredning regeringen beslöt att tillsätta i februari pågår till den 30 juni i år. Ett av SLS 

seminarier i Almedalen kommer att ha temat vård efter behov med fokus på privata 

sjukvårdsförsäkringar. 

 

§ 72 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 Programkommittén  

OB rapporterade att programkommittén haft möte och att majoriteten av årets program är satt.  

Han tar gärna emot inspel inför nästa års programverksamhet. I övrigt diskuteras frågan om hur 

kommittén ska arbeta nu och i framtiden och nyrekryteringar till kommittén.  
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Dagen efter nämnden hålls ett extrainsatt seminarium om Barn i Ukraina med Jonas F 

Ludwigsson och Stefan Swartling Peterson. I höst planeras en större aktivitet tillsammans med 

kommittén för global hälsa om sjukvården i krig.  

Emma Hansson från Svensk plastikkirurgisk förening har anmält att de är intresserade av att 

anordna en programaktivitet. 

  

Forskningsdelegationen 

OW rapporterade att bedömningen av inkomna ansökningar pågår. Det har kommit in 286 

ansökningar vilket är en liten ökning från föregående år. Forskarmånaderna har en fördubbling i 

ansökningar och många allmänmedicinare har ansökt.  

OW informerade om att prioriteringskommittén tappat många ledamöter och de som är kvar får 

bedöma fler ansökningar. På nämndens internat i höst kommer frågan om hur SLS kan få in fler 

personer i prioriteringskommittén tas upp.  

 Utbildningsdelegationen 

HH rapporterade att mycket av delegationens arbete har fokus på fortbildning och livslånga 

lärandet och att flera föreningar skickat inbjudningar att diskutera fortbildningsfrågan. De 

arbetar vidare med certifiering av sub-specialiteter inom radiologi men det har tagit längre tid än 

beräknat. Delegationen planerar ett internat till hösten där de ska se över sin interna 

organisation.  

Läkarförbundet har ställt fråga om SLS agerat med anledning av att   amerikanska Educational 

Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) framöver kommer kräva att utländska 

lärosäten är ackrediterade av nationell granskningsorganisation som i sin tur är godkänd av 

World Federation for Medical Education (WFME). I Sveriges innebär det att UKÄ måste vara 

godkänd av WFME. Frågan kan tas på ett möte mellan TA och Läkarförbundets ordförande.  

 Etikdelegationen 

SAJ informerade att etikdelegationen är involverade i besvarandet av ett antal remisser. De 

arbetar vidare med frågan helgenomsekvensering och om Jehovas vittnen och blod. Etikdagen i 

höst kommer att handla om situationen i Ukraina. En återträff med etikkursen planeras. MS har 

träffat Torsten Mossberg från Läkarförbundet för att diskutera läkarassisterat döende.  

  

 Kvalitetsdelegationen 

KPH rapporterade om kommande programaktiviteter; fortbildningsdag om diagnostiska fel 

29/11, Nationella läkemedelslistan 1/6 och eHälso-dagen. Delegationen förbereder ett informellt 

möte kring värde i vården som ordnas i samarbete med Nina Rehnqvist. På det senaste mötet 

diskuterades kunskapsstyrningsenkäteten och delegationen agerar gärna bollplank till 

arbetsgruppen.  

Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG rapporterade att styrelsen ska ses fysiskt nästa helg och diskutera arbetssätt, BT och 

medlemsrekrytering. Fyllnadsval till valberedningen kommer att genomföras. De planerar att 

spela in en nya avsnitt till global hälsas-podcast och biståndsministern ska gästa ett avsnitt. 

En aktivitet planeras tillsammans med Stockholms sjukvårdsupprop inför valet. På Stora 

likarättsdagarna kommer KUF anordna en programpunkt om varför samisk kultur och förståelse 

för den är viktig inom vården. En skrivartävling kommer anordnas med Svenska Föreningen för 

Medicinsk Psykologi. De kommer även ha ett möte med IFMSA om utökat samarbete. 

JLB nämnde att SWG gärna får maila programpunkter som kan tas med i fortbildningstidningen 

till henne.  

 

 Kunskapsstyrning 

CIL rapporterade om enkäten som skickades ut för att få input från medlemsföreningarna och 

sektioner om NPO och NAG men även om föreningarnas representation och samverkan med 
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regionernas kunskapsstyrningssystem. Enkäten hade hög svarsfrekvens, 60 av 67 föreningar 

svarade. Av de svarande hade 70% en eller flera NPO inom sitt område. 

Enkätsvaren har analyserats och utifrån de kunde CIL konstatera att många upplever att 

sammansättningen i NAG är relevant och att föreningar som hör ihop med en tydlig NPO är mer 

nöjda. I april kommer ett arbete påbörjas att intervjua ett antal föreningar för att få mer 

detaljerade svar. Svaren kommer sammanställas i en rapport som kommer skickas ut och 

presenteras på fullmäktige.  

 Covid-19-gruppen 

TA rapporterade att arbetsgruppen fortsatt med sina träffar varje månad, men att gruppen nu 

planerar att avsluta sitt arbete då pandemin inte längre påverkar hälso- och sjukvården på samma 

sätt. Inför ett avslutande möte med gruppen planeras en utvärdering av gruppens arbete de två 

åren gruppen arbetat. I den kommer frågor som; vad har vi lärt oss och vad vi kan ta med oss, 

utvärderas.  

Kloka Kliniska val  

SC rapporterade det är ett år kvar tills arbetsgruppen ska presentera sin avslutande rapport och 

att de ser att det finns förutsättning för att driva choosing wisely-kampanjer i Sverige. 

 

 Klimatgruppen 

SC rapporterade att gruppen arbetar vidare med Bz om planetär hälsa och att programmet är 

nästan klart. 

 

 Ungas psykiska hälsa 

JLB hade inget nytt att rapportera från gruppen. Arbetsgruppen rapport har skickats till 

skolministern. Arbetsgruppens mandat löper snart ut, TA tas med i diskussionen om gruppens 

framtid.  

 

§ 73  Omvärldsbevakning och remisser   

Primärvårdspropositionen ska upp för beslut i riksdagen den 6 april. SLS har varit ute i debatten 

gällande den. Planering av SLS seminarier i Almedalen pågår. 

JLB rapporterade att fortbildningstidningen till framtidens specialistläkare snart är klar. Mycket 

med det. Forskningsfakta kommer att skickas ut i närtid. Förberedelser och färdigställande av 

fullmäktigehandlingarna pågår. 

Remisslistan har skickats ut inför mötet. SAJ lyfte att hon skickat en fråga till CB om att bereda 

SLS svar på en remiss om avgiftsfri screening.  

§ 74 Inbjudningar  

Inbjudningar finns bifogade på lista i handlingarna. 

SLS har fått en inbjudan delta i en referensgrupp som ska uppdatera Socialstyrelsens handbok 

om våld i nära relationer. MH mailar ut inbjudan till nämnden om någon är intresserad av att 

ingå i referensgruppen, annars skickas frågan vidare till föreningar/sektioner. 

§ 75 Övriga frågor  

Nämnden kommer att ha ett extra möte den 27 april kl. 16.30 för att ta beslut om slutgiltiga 

yttranden på motion 3 och 4.  

TA avslutade mötet 

 

 

Dag som ovan  
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Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson   Susann Asplund Johansson, § 63d) p. 3 

 

Justeras: 

Tobias Alfvén    Kiku Pukk Härenstam  


