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PROTOKOLL
fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 12 juni 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), 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), Anna-Theresia
Ekman (ersätter Hampus Holmer, ordf, Kandidat- och underläkarföreningen)
Tjänstemän: Per Johansson (PJ) (kanslichef), Jaana Logren Bergqvist (JLB)
(kommunikationsansvarig), Susann Asplund Johansson (SAJ) (organisationssekreterare)
Inbjudna gäster:
Magnus Anclair, projektledare Framtidens Medicin & Hälsa, §497
Kerstin Hulter Åsberg, §496

§§484§484

Val av protokolljusterare
Beslutades att utse Ingmarie Skoglund att jämte ordförande justera protokollet.

§485

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med följande övriga frågor:
- Tisdagssammankomsterna
- Vissa frågor från delegationen för forskning
- Nästa års mötesdatum

§486

Nämndprotokoll 2017-04-04
Protokollet godkändes.

§487

Anmälningsärenden
Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.
Nämnden konstaterade att e-hälsofrågorna bör diskuteras mer frekvent i nämnden. AU
uppdrogs bereda hur detta kan ske. eHälsokommitténs ordförande bör bjudas in till ett möte.

§488

Ordförande rapporter
SL föredrog sin skriftliga rapport som var utskickad. Därutöver informerade SL och JLB om
arbetet med den nya webben för SLS och FMH (Framtidens medicin och hälsa).

§489

Vice ordförande rapporterar
BS har deltagit i hearing i Kunskapsstödsutredningen, som nyligen också lade sitt betänkande
där bl.a. samordning och uppföljning lyfts fram. BS har även deltagit i IVO:s dialogforum. BS
redogjorde också för Läkartidningens symposium om värdebaserad vård. SLS bör särskilt
bevaka och driva frågor om specialiseringstjänstgöring vid införande av värdebaserad vård. I
anslutning informerade SL om svar på SLS:s skrivelse om värdebaserad vård till
Kunskapsstyrningsrådet. Kunskapsstyrningsrådet avser inte driva frågan. MS informerade om
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att SMER eventuellt avser titta på styrfrågor. Konstaterades att brevet kan skickas till SMER.
§490

Kanslichefen rapporterar
Skriftlig rapport var utskickad. PJ informerade om att kansliet utifrån VP tar fram dokument
med aktiviteter som också resurssätts. Syftet är att få fram ett styrdokument som även nämnden
kan använda. Kansliet ser över processer, behov av kompetenser och hur prioriteringar av
verksamheten kan underlättas. Kansliet har planeringsdagar i augusti. PJ återkommer till
styrdokumentet på septembermötet. Kansliet har fått en ny medarbetare Ellinor Schmidt, som
tar administrativt ansvar för bland annat Hjärtförbundet. Renoveringen av föreläsningssalen tas
upp i nämnden i september.

§491

Ekonomi
PJ kommenterade positivt resultat från januari till april. Intäkterna från medlemmarna är dock
något lägre jämfört med samma period i fjol och kostnaderna är lite högre, bl.a. beroende på
nya webben och föreläsningssalen. Investeringsfonden har utvecklats positivt. Under året ska
externa granskare tas in.
Beslutsärenden

§492

Mediepolicy
JL föredrog förslaget som reviderats efter nämndens diskussion på internatet i januari.
SLS ordförande företräder SLS utåt och är den som i första hand undertecknar SLS
debattartiklar. Ordförande i en delegation eller kommitté företräder respektive delegation och
kommitté och undertecknar debattartiklar inom sitt respektive sak- och ansvarsområde, gärna
tillsammans med SLS ordförande för ökad tyngd. I diskussionen tog vi också upp att det kan
finnas avsteg från policyn t.ex. när det kan vara strategiskt att en hel kommitté eller grupp
också skriver under en debattartikel.
Beslutades att anta policyn.

§493

SLS pristagare 2017
MU föredrog underlaget med förslag till pristagare.
Beslutades enligt förslag (se underlag till punkt 10 på föredragningslistan). Alvarengas pris,
där förslag till pristagare ligger i förseglat kuvert fram till nämndmötet, gick till Simon
Timpka.

§494

Beslut om utdelning till vetenskap 2017:
• Svenska Läkaresällskapet projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag.
• Projektanslag från Björklunds fond
• Projektanslag och resestipendier från Gastroenterologisk forskningsfond
• Projektanslag från Bengt Ihres fond
• Projektanslag från Cronqvists stiftelse
MU föredrog underlagen (se underlag till punkt 11 på föredragningslistan).
Svenska Läkaresällskapet post doc, projektanslag och resebidrag (som tas löpande, enbart
en budgetfråga här) - Beslutades enligt förslag.
Patrik Danielson ville föra till protokollet att han i efterhand noterat att hans sambo fanns på
listan över dem som beviljats projektanslag.
Projektanslag från Björklunds fond - Beslutades enligt förslag.
En kommentar från nämnden var att MU kan överväga ev. samordning vad gäller utlysning och
beslut.
Projektanslag och resestipendier från Gastroenterologisk forskningsfond - Beslutades
enligt förslag.
Projektanslag från Bengt Ihres fond - Beslutades enligt förslag.
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Projektanslag från Cronqvist stiftelse - Beslutades enligt förslag. Patrik Danielsson lämnade
rummet under beslut då han hade sökt anslag.
Beslut om pristagare 2017:
• Bästa vetenskapliga ansökan (tidigare kallat pris till yngre forskare): 100 000 kronor
• Translationella priset: 100 000 kronor
Beslutades att utse Petter Brodin, Science for Life Laboratory, Department of medicine, Solna,
som pristagare av ”Bästa vetenskapliga ansökan 2017” för ansökan ” A systems biology
approach to monitoring the immune system in patients undergoing allogeneic stem cell
transplantation”.
Beslutades att utse Janet Cunningham, Allmänpsykiatri, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, som
pristagare av 2017 års Translationella pris för ansökan ”Immunopsychiatry and the biology of
severe mental illness”.
§495

Byte av räkenskapsår för stiftelser som tidigare förvaltats av Kammarkollegiet
Beslutades enligt förslag att följande stiftelsers räkenskapsår är mellan den 1 juli och 30 juni.
Stiftelsen makarna Agnes & Gustaf Backlunds fond för cancerforskning, 802406-0389
Stiftelsen doktor Gustaf Lundahls donationsfond för vetenskaplig forskning, 802405-8342
Stiftelsen syskonen Perssons donationsfond, 802405-8300
Stiftelsen Albert Nilssons forskningsfond, 802404-7675
Stiftelsen Socialstyrelsens samfond till förmån för vetenskaplig forskning, 802405-8318
Stiftelsen generaldirektör Arthur Engels fond, 802404-7683
Stiftelsen mentalvårdens hjälpfond, 8002405-8334

§496

Utdelning understödsfonder - Mentalvårdens hjälpfond och Engels fond
Kerstin Hulter Åsberg redogjorde för arbetet med att bedöma utdelningar från de olika
välgörenhets- och understödsfonderna. SLS bör nå ut med information om
välgörenhetsfonderna, det behövs fler sökande.
Beslutades om utdelning från understödsfonderna enligt förslag (se underlag till punkt 13 på
föredragningslistan).
Beslutades att delegera till AU att framöver ta beslut om utdelning från välgörenhetsfonderna
där beslutsunderlagen kan vara känsliga och enbart bör ses av en mindre krets.

§497

Presentation programkommitténs arbete med Framtidens medicin och hälsa
OB presenterade sig själv och Programkommitténs arbete. Tre teman föreslås för mötet: etik,
teknik och debatt. Tre arbetsgrupper har arbetat med dessa teman. Magnus Anclair,
projektledare för mötet, redogjorde närmare för konceptet.
I den efterföljande diskussionen togs bland annat upp målgruppen, kostnaderna för att delta i
mötet, hur vi kan intressera ”vanliga läkare”, vikten av föreläsare förankrade i läkararbete och
som kan teckna svårigheter i vardagen. Det upplevdes lite svårt att beskriva för kollegor vad
det är för typ av möte. Syftet är att få läkare att engagera sig i för läkare viktiga frågor. Här är
tillfället då läkare kan diskutera tillsammans över specialitetsgränserna – det finns inte något
annat forum för det.
Beslutades att nämnden ställer sig bakom inriktningen och att inrätta en mindre referensgrupp i
nämnden bestående av BS, MH, SL, BR utöver Magnus Anclair och PJ och JLB från kansliet.
Nämnden skickade med i det fortsatta arbetet att mötet ska ses som en arena för att diskutera
för läkare viktiga frågor, läkarmedverkan bland föreläsare är viktigt för legitimiteten och
intresse, men vi ska också bjuda in omvärlden att diskutera för att inte stå oemotsagda. Vi ska
försöka dra slutsatser av de diskussioner som varit. Magnus Anclair jobbar vidare och
förankrar i referensgruppen.

§498

Förslag om att driva frågan att ålägga arbetsgivare en skyldighet att bevilja
tjänstledighet för biståndsarbete utomlands
MH och BR föreslog att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att närmare belysa och beskriva
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vikten av att läkare ska kunna få arbeta med bistånd utomlands. En arbetsgrupp skulle
inledningsvis bestå av oss själva, men utvidgas på sikt. Beslutades att ge MH i uppdrag rigga
en arbetsgrupp och återkomma i höst med en tidplan.
§499

Ställningstagande från Rätt-till-vård-initiativet
MS drog underlaget. Etikdelegationen rekommenderar att SLS ställer sig bakom
ställningstagandet.
Beslutades att SLS ställer sig bakom.

§500

Förslag till genomförande av Berzeliussymposier
Under en inledande diskussion redogjorde Anni Melin, ansvarig i kansliet för
Berzeliussymposierna, bland annat för bakgrunden till att SLS arrangera symposierna, att vi
har genomfört över nittio symposier sedan starten, att ekonomin går ihop, men att det är ganska
resurskrävande och att planeringshorisonten är ca 1,5 år.
Nämnde diskuterade kort syfte, mål, om SLS själva bör driva olika teman för symposierna, om
SLS syns tillräckligt mycket som arrangör och om vi kan marknadsföra arrangemanget mer.
Nämnden uppfattade att verksamheten är välfungerande, men skickar med till kansliet att
fundera på hur SLS kan synliggöras ännu mer, om symposierna kan webbsändas och även om
symposierna kan genomföras utanför Stockholm.
Beslutades att anta de två föreliggande förslagen: Den uppkopplade barnhjärnan och How can
Sweden contribute to the Sustainable Development Goals 2030? From research to action.
Anna-Theresia Ekman lämnade rummet under beslut då hon hade deltagit i framtagande av det
andra förslaget.

§501

Nyval ledamot Etikdelegationen
Beslutades enligt förslag utse Erik Björck, KI (ersätter Erik Iwarsson, KI, som avgår efter en
period) Stockholm, klinisk genetik för perioden 2017-2020. Andra ledamöter för nyval var
Leila Tamaddon och Ann Kristin Rönnberg, båda utsedda på förra nämndmötet.

§502

Nyval ledamot Utbildningsdelegationen
Beslutades enligt förslag utse Fredrik Oher, ST-läkare, Barnkliniken, Halmstad som ledamot
(nyval) i SLS Utbildningsdelegation i 3 år fr.o.m. den 1 juli 2017.

§503

Förslag arbetsordning SLS kommittéer
PJ redogjorde för bakgrund till framtagande av arbetsordning för kommittéerna. Många
ledamöter har suttit i många år och PJ hade fått fråga om mandatperioder.
Beslutades anta arbetsordningen.

§504

Ny ledamot i AU
Beslutades i enlighet med förslag att Ola Björgell som ny vetenskaplig sekreterare ska ingå i
AU.
Diskussions- och informationsärenden

§505

Uppföljning fullmäktigemötet 2017:

a. Inrätta ny delegation för medicinsk kvalitet
SL informerade om att valberedningen arbetar för att få fram en tf. ordförande. Konstaterades
att den nya ordföranden bör få tid på sig att fundera på hur delegationen ska byggas upp, om
kommittéer ska slås ihop med delegationen, läggas ner, vara kvar osv. Kommittéerna bör
därför arbeta på som vanligt ett tag till.
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b. Avsiktsförklaring – fortsatta arbetet
PJ redogjorde för hur vi jobbar vidare med anslutning av sektion till SLS. Utredningsarbete
kommer göras. Många tekniska frågor kvar att lösa. Kansliet kommer ta in uppgifter om hur
många läkarmedlemmar resp. sektion har, avsikten är att sektionerna är medlem och betalar
utifrån hur många läkarmedlemmar sektionen har. Vi kan ev. erbjuda avlastning med
administration.
Från den efterföljande diskussionen skickades flera frågor med. Hur påverkas möjlighet att
söka anslag om sektion betalar utifrån läkarmedlemmar, kan sektionsmedlemmar som inte är
läkare söka anslag (i dag krav att enskild är medlem)? Om sektionen är medlem betyder det att
varje enskild är medlem? Utgångspunkten bör vara att verksamheten inte ska kosta mer än i
dag så att skälen inte uppfattas vara ekonomiska. Vad kan det få för konsekvenser att vi blir en
paraplyorganisation, t. ex. för det personliga engagemanget? Hur ska vi göra med de som inte
kan vara medlemmar i en sektion, som i dag kan vara medlemmar i SLS?
c. Idépolitiskt program – fortsatta arbetet
Versionen som förelåg var reviderad enligt diskussion och inskickade synpunkter från
nämndmötet 2017-04-04. Kansliet tar fram nästa version där synpunkterna från
fullmäktigediskussionen arbetas in. Utkasten processas i arbetsgrupp bestående av BS, SL, BR,
KS. Nytt förslag till nämnden i september.
Kort tillbakablick på diskussionen i fullmäktige. Eventuellt kan vi kasta om ordningen och ta
utgångspunkt i vetenskap, inte lag.
§506

Vård och hälsa information om läget
SL informerade om att avtalet med Inpress och projektet Vård & Hälsa kommer att sägas upp.
Projektet saknar finansiering och det underskott som finns kommer till viss del att belastas
SLS. SLS fortsatta samarbete med Inpress när det gäller SLS Aktuellt kommer att ses över.

§507

Idéprogram för kunskapsutveckling – information om läget
SL informerade kort om den kommande work shopen i Malmö i juni och om den tredje som
äger rum i januari 2018 på KVA.

§508

Fråga om samarrangemang av konf “Hard Choices in Nordic Health Care 2.0” från
Nordic Committee of Bioethics Conference
MS redogjorde för underlaget och att SLS och Etikdelegationen fått fråga om att vara
medarrangör och att bidra med administrativ hjälp från kansliet. Nämnden hade inte någon
invändning.

§509

Uttalande om särläkemedel
MS redogjorde för uttalandet. SL och PJ såg gärna att SLS kunde göra något mer av uttalandet,
en policy, riktlinje, dylikt. MS föreslog att frågan till att börja med skulle diskuteras vidare i en
work shop. MS tar med sig frågan till Etikdelegationen.

§510

Rapport från arbetsgrupperna Stärk primärvården
IMS redogjorde för hur arbetet fortskrider i gruppen och för ett studiebesök gruppen hade gjort
på Bergsjöns vårdcentral i Göteborg.

§511

Personcentrerad vård
PJ berättade om att projektpengar beviljats från Socialstyrelsen för att tvärprofessionellt ta fram
material om personcentrerad vård (j.fr. arbete med bl.a Svensk sjuksköterskeförening om
kärnkompetenser).
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§512

Samrådsmöte på Socialdepartementet om inrättande av permanent funktion
rehab.koordinator
SLS var inbjudna till samrådsmöte på Socialdepartementet för att lämna synpunkter på
direktivet. SAJ deltog i IMS ställe och förde bl.a. fram vikten av fortsatt kunskapsutveckling
och forskning om vilka åtgärder som leder till återgång i arbete. Inbjudan till nytt samråd har
kommit. IMS kollar om hon kan delta.

§513

Övriga frågor
Tisdagssammankomsterna
BR föredrog underlaget som hade mailats ut till nämnden. Det finns ytterligare några teman
som inte är helt klara. Kort diskussion om att vi framåt bör tänka på hur mötena stödjer våra
mål, viktigt att ta med i programkommittén. En annan fråga var hur vi bättre ska nå ut med
informationen om mötena till studenterna, via fakulteterna, kårerna dylikt.
Beslutades att nämnden ställer sig bakom förslagen.
Forskningsdelegationen
- MU presenterade ett förslag om att inrätta sommarforskarstipendier för studenter. Om
nämnden ställer sig bakom arbetar Forskningsdelegationen vidare med frågan.
Beslutades att nämnde ställer sig bakom.
- I Forskningsdelegationen har diskuterats att bjuda in potentiella finansiärer för att diskutera
sponsring av forskartjänster kopplade till kliniskt arbete, ett förslag på inriktning skulle vara
primärvårdsforskning. MU ville höra nämndens uppfattning, om forskningsdelegationen ska gå
vidare med frågan.
Beslutades att nämnden ställer sig bakom.
-Brukarmedverkan – MU konstaterade att vi behöver informera mer om brukarmedverkan.
Forskningsdelegationen har diskuterat att arrangera en workshop om brukarmedverkan till
hösten. Arrangemanget ryms inom budget men Forskningsdelegationen vill ha nämndens ok
om budgeten inte skulle räcka.
Beslutades att nämnden ställer sig bakom.
Datum för höstens möten
Nämnd 2018 (tisdagar kl. 10.00-16.30)
22-23 januari (internat)
6 mars
3 april – kan komma att ändras
12 juni (sommarfest)
4 september
9 oktober
13 november
11 december (julsupé)
AU (telefonmöte torsdagar kl. 16.00-ca 17.00)
11 januari
22 februari
22 mars – kan komma att ändras
31 maj
23 augusti
27 september
1 november
29 november
Fullmäktige
8 maj (tisdag kl. 10.00-16.00) – kan komma att ändras
Årshögtiden
Ej klart (november)
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Pågående remisser
Remisslistan var utskickad för kännedom.

Dag som ovan
Vid protokollet:

Susann Asplund Johansson

Justeras:

Stefan Lindgren

Ingmarie Skoglund
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