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PROTOKOLL 

fört vid digitalt internatsammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 8 juni 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) från kl. 13.15, Mikael Sandlund (MS, ordf. 

delegationen för medicinsk etik) från kl. 13.15, 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. 

13.15. 

 

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), 

Malin Henriksson (MH, ny organisationssekreterare från den 7 juni). 

 

§ 74 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse Bo Runeson att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 75 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med tillägg för 15B om SLS representant i Nationellt 

försäkringsmedicinskt forum (NFF) och 22C om Nationell läkemedelsexamen.   

§ 76 Nämndprotokoll 2021-04-13 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 77 Anmälningsärenden 

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 78 Ordförande rapporterar 

TA inledde med att reflektera över fullmäktigemötet i maj där han tackade kansliet för bra 

förberedelser. Det digitala formatet och mötesverktyget Suffra fungerade utmärkt. Suffra gjorde 

fullmäktiges röstning kring olika beslut väldigt tydlig och transparent. Dock var det otillräckligt 

med endast en person från Suffra att sköta både mötesverktyget och supporten. Fullmäktiges 

ordföranden gjorde även detta år ett alldeles utmärkt jobb. Diskussionerna kring motioner, 

propositioner och VP var genomgående bra och konstruktiva. TA nämnde att han fått flera mejl 

angående uppdraget från fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp kring kunskapsstyrningen. 

Andra uppdrag från fullmäktige att ta tag i för nämnden i höst är att inventera hur många 

föreningar använder specialistexamen och att se över medlemsavgiften för BT-läkare. 
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Medlemsföreningarna uttryckte på fullmäktige också att de vill ha möjlighet till mer inspel till 

verksamhetsplaneringen.  

Covid-19-gruppen har fortsatt att träffas för att diskutera aktuella problem kring pandemin – och 

planeringen för State of the art covid-19 i november pågår för fullt. TA har i maj deltagit i flera 

seminarier:  

• webbaserat seminarium den 3 maj om ändamålsenlig styrning av sjukvården i samarbete 

mellan Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, Svenska 

Infektionsläkarföreningen och SLS. 

• webinarium den 4 maj om standardisering av sjukvården i samarbete mellan Nätverket 

mot olämplig styrning och SLS 

• webbaserat lunchseminarium den 5 maj 2021 om klimatet, sjukvården och framtidens 

hälsa med Sofia Hammarstrand, vinnare av SLS Hållbarhetspris 2020. 

I maj har TA även träffat styrelsen för SFAM respektive Sjukhusläkarna samt SLS 

styrelserepresentanter i Equalis tillsammans med PJ.   

§ 79 Vice ordförande rapporterar 

LR berättade för nämnden att hon valt att ställa sin plats som vice ordförande i SLS till 

förfogande. Det har varit ett för stort uppdrag att ta till sig under rådande förhållanden med 

enbart digitala möten i nämnden. Hon har dessutom fått ansvar för ett stort uppdrag lokalt med 

att ackreditera Lunds universitetssjukhus som kommer att kräva inhämtning av ny kunskap och 

mycket av hennes tid. LR nämnde även att det är kul med rapporten Kraftsamling ungas 

psykiska hälsa som gett SLS mycket positiv uppmärksamhet under våren.  

§ 80 Kanslichefen rapporterar 

PJ informerade om att han nu genomför den sista delen i omorganisationen av kansliet som 

inleddes 2019. Ekonomiansvarige (MaH), kommunikationsansvarige (JLB) och organisations- 

och utredningsansvarige (SAJ), som i dag har ett lednings- och samordningsansvar och ingår i 

ledningsgruppen, kommer att få ett formellt chefsmandat från den 17 juni. Det innebär i 

praktiken att det till deras nuvarande ledningsansvar tillkommer ett personal- och 

arbetsmiljöansvar för medarbetarna som delegeras från kanslichefen. Syftet med detta är att 

förenkla beslut i vardagen och effektivisera verksamheten. PJ tog även upp att 

energikartläggningen i huset, som är en del av klimatpolicyn, nu är genomförd och ska 

presenteras inom kort. Sannolikt kommer de åtgärder som föreslås i kartläggningen att vara 

förenade med höga kostnader. Avslutningsvis tog PJ upp vikten av att SLS när pandemin väl är 

över tar tillvara digitaliseringen som skett och inte faller in i gamla mönster Självklart ska man 

kunna träffas fysiskt i förtroendemanna- och programverksamheten när så krävs men många 

möten bör fortsatt kunna ske digitalt eller digifysiskt. Det är inte bara mer kostnadseffektivt och 

hållbart ur ett miljöperspektiv utan ökar också tillgängligheten till våra aktiviteter och möjliggör 

för betydligt fler att delta.  

§ 81 Ekonomi 

MaH redogjorde för SLS ekonomi som efter närmare 6 månader in i 2021 fortsatt uppvisar ett 

positivt resultat. Medlemsintäkterna har blivit högre än förväntat (på grund av fler individuella 

medlemmar än vad vi tidigare prognostiserat) vilket väl kompenserar för att konferensintäkterna 

fortsatt är låga och inte heller i höst förväntas hamna på normal nivå. Dessutom har SLS fortsatt 

låga kostnader för de olika förtroendemannagrupperna. MaH nämnde även att de 2 

fortbildningsdagar under våren där vi tagit betalt genererat totalt 130 tkr i intäkter (kansliresurser 

ej inräknat) och att Socialstyrelsen nyligen beviljat SLS 1,9 mkr för fortsättning på 

Levnadsvaneprojektet (vilket var inräknat i budgeten för 2021). SLS Investeringsfond i SEB 

ligger på 10 procent plus ackumulerat hittills för året och värdet är uppe i totalt närmare 2,6 

mdkr.  
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 Beslutsärenden 

§ 82 Beslut om pristagare 2021  

OW gick igenom förslag till pristagare och motivering till dessa pris för pris. I anslutning till 

detta nämnde OW att SLS får in alldeles för få nomineringar till priserna, vilket i längden gör att 

det blir allt svårare att hitta bra pristagare med spridning över landet, ålder och kön med mera. 

Ett skäl till de få nomineringarna är sannolikt att SLS priser, trots omfattande kommunikativa 

insatser, fortfarande är relativt okända. I den efterföljande diskussionen lyfte TA att samtliga i 

nämnden bör sprida kännedom om priserna i sina nätverk. TA ska också tillskriva samtliga 

dekaner och uppmana dem att kommunicera SLS priser inom de medicinska fakulteterna.  

Beslutades att utse Peter Siesjö till pristagare för Ingvarpriset. I övrigt enligt förslag, se underlag 

till punkt 9 på föredragningslistan för 2021-06-08.   

§ 83 OW beskrev processen för Forskningsdelegationens arbete med att ta fram förslag till årets 

utdelning av forskningsanslag – och hur fördelningen på olika projekt, ålder och kön ser ut i 

jämförelse med tidigare år. TA tackade delegationen och kansliet för ett imponerande och 

gediget arbete.  

 

Beslut om utdelning till forskning 2021: 

• SLS projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. 

• SLS-Forskarmånader 

• SLS-Introduktionsstipendier 

• SLS-Samarbetsprojekt 

• Projektanslag från Björklunds fond 

• Projektanslag från Cronqvists stiftelse   

• Projektanslag och resestipendier från Gastroenterologisk forskningsfond   

• Projektanslag med mera från Bengt Ihres fond   

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 10 på föredragningslistan för 2021-06-08.   

§ 84 Beslut om pristagare 2021: 

• Bästa vetenskapliga ansökan  

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 11 på föredragningslistan för 2021-06-08.   
• Translationella priset  

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 11 på föredragningslistan för 2021-06-08.   
 

§ 85 SAJ gick igenom ändrade stadgar för SLS föreningar som inkommit till SLS för fastställande av 

nämnden. Det är både ändringar med anledning av medlemsreformen och övriga 

stadgeändringar. Samtliga stadgeändringar är korrekta. Medlemsföreningen för rättspsykiatri har 

glömt att göra reständring de haft med sig sedan tidigare men detta kan de uppmanas att göra på 

nästa årsmöte.     

 

A) Stadgeändringar för SLS sektioner med anledning av medlemsreformen   

• fysisk aktivitet och idrottsmedicin – om att bli medlemsförening 

• lungmedicin – för att kvarstå som sektion 

• psykiatri – för att kvarstå som sektion.  

Beslutades att fastställa stadgeändringar för sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, 

sektionen för lungmedicin och sektionen för psykiatri, se underlag till punkt 12 på 

föredragningslistan för 2021-06-08.  
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B) Övriga stadgeändringar för SLS föreningar 

• rättspsykiatri (är idag medlemsförening)  

• urologi (är idag sektion)  

Beslutades att fastställa stadgeändringar för medlemsföreningen för rättspsykiatri, med 

påminnelse om reständring att ta på nästa årsmöte, respektive sektionen för urologi, se underlag 

till punkt 12 på föredragningslistan för 2021-06-08.  
 

§ 86 Beslut om fortsatt verksamhet kring certifiering  

HH beskrev ärendet och förslaget. SLS nämnd beslutade i november 2016 att inrätta en 

certifiering av specialistkompetens i fördjupningsområdet interventionell radiologi. Området 

företräds av Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi (SSVIR) som är en 

del av Svensk förening för medicinsk radiologi. Sedan beslutet 2016 har SLS utfärdat runt 45 

certifikat i Interventionell radiologi. HH och kansliet har under 2021 utrett möjligheten att 

utveckla en modell för SLS certifiering som fungerar generiskt och kan användas inom andra 

eventuella fördjupningsområden. Detta med anledning av att SLS fått in ansökningar om 

certifiering från flera delföreningar inom medicinsk radiologi men även andra 

medlemsföreningar i SLS. I bilagorna ges förslag på ett ramverk för en mer standardiserad 

certifieringsmodell där ”Seldingermodellen” utgör utgångspunkt och det är kompetensen som 

främst ska värderas.  

 

Beslutades att SLS fortsatt ska bedriva certifieringsverksamhet i linje med det ramverk som 

föreslås och öppna upp för certifiering inom fler fördjupningsområden.  
 

§ 87 Beslut om granskningsgrupp för Interventionell radiologi  

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 14 på föredragningslistan för 2021-06-08.  

§ 88 A) Beslut om förlängt uppdrag för arbetsgruppen för Nationell kraftsamling för ungas 

psykiska hälsa  

Beslutades att förlänga uppdraget för arbetsgruppen Nationell kraftsamling för ungas psykiska 

hälsa med ett år fram till fullmäktige 2022. Gruppens uppdrag ska vara att sprida kunskap utifrån 

rapporten och medverka i utbildningar och utredningar med mera där det finns behov av expertis 

från SLS. BR fortsätter som nämndens representant även efter att han avslutat uppdraget som 

ledamot i nämnden. 

B) SLS representant i Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF)  

Beslutades att utse Susanna Althini som SLS representant i NFF och Stella Cizinsky som 

ersättare.   

 Diskussions- och informationsärenden 

§ 89 Uppföljning SLS fullmäktige maj 2021  

Nämnden diskuterade de uppdrag som landade på nämnden efter fullmäktigemötet i maj. Den 

stora uppgiften blir att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram policy kring sjukvårdens 

organisation och styrning. Gruppen kommer bland annat få i uppdrag att hantera fullmäktiges 

beslut om att SLS ska utreda kunskapsstyrningsorganisationen och ägandeskapet. Nämnden 

kommer att diskutera direktiv och arbetsgruppens sammansättning på sammanträdet i augusti. 

Andra åtaganden från fullmäktige är att SLS ska utreda medlemsföreningarnas specialistexamen 

(Utbildningsdelegationen bereder) och medlemsavgift för BT-läkare (kansliet bereder). 

Därutöver ska nämnden tillsätta en arbetsgrupp för fullmäktiges räkning som ska ta fram ny 

arbetsordning för förtroendemannaorganisationen.  
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§ 90  Medlemsreformen  

PJ redogjorde för nuläget med anledning av medlemsreformen. SLS har 40 medlemsföreningar 

och drygt 20 000 föreningsanknutna medlemmar. Dessa har ökat sedan mandaten fastställdes i 

slutet av förra året. Bland annat har SFAM ökat med cirka 150 medlemmar. Därutöver har SLS 

runt 7 000 individuella medlemmar kvar. Fullmäktiges beslut i maj innebar att ytterligare 5 

medlemsföreningar är antagna och helt klara (fattat alla interna beslut). Ytterligare 11 är antagna 

”under villkor” där det pågår interna processer för att bli medlemsförening. Sammantaget 

innebär detta att SLS kommer att ha minst 56 medlemsföreningar den 1 januari 2023. Vi arbetar 

också för att vi ska få in nya föreningar (som i dag inte är sektioner) som medlemsföreningar i 

SLS. Ett exempel är Svenska skolläkarföreningen som i dag är associerad förening i SLS men 

som representerar en tilläggsspecialitet och därmed uppfyller kraven för en medlemsförening.   

§ 91 Årshögtiden 2021  

Nämnden diskuterade årets årshögtid och tog ett inriktningsbeslut om att SLS ska planera för en 

traditionell (fysisk) årshögtid i SLS hus där vi firar pristagarna för både 2020 och 2021.   

§ 92  Skrivelse om ”smygutredning” av prioriteringsplattformen 

MS redogjorde för ärendet. Den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvården är 

utsatt för krav om reformering från rad olika håll. Ett flertal statliga utredningar har lyft behovet 

av en översyn, bland annat utredningen Digifysiskt vårdval, God och nära vård, Privata 

sjukförsäkringar och Tillgänglighetsdelegationen. Vårdanalys kommer att utreda etikplattformen 

tillsammans med Prioriteringscentrum. Socialstyrelsen har också regeringens uppdrag att se över 

och föreslå förändringar av plattformen i kristider vilket innebär en form av ”smygutredning”.   

 

Enligt MS håller den etiska plattformen men den konkreta tillämpningen spretar åt olika håll. 

Plattformen behöver därför diskuteras och förankras i nya frågeställningar. På förslag från MS 

beslutade nämnden att SLS ska kraftsamla för att få i gång en konstruktiv diskussion och bjuda 

in alla intressenter till ett möte. SLS ska även tillskriva Socialstyrelsen och eventuellt 

Socialdepartementen om att få ingå i Socialstyrelsens utredning. 

§ 93 Allmänmedicin som utgångspunkt för fast läkarkontakt i primärvården 

SA efterfrågade och fick nämndens uppdrag att tillsammans med kansliet/SAJ ta fram underlag 

kring SLS gällande policy om vem som kan vara fast läkarkontakt i primärvården. Bakgrunden 

är bland annat att regionledningen i Gävleborg sänkt kraven på närvaro av specialister i 

allmänmedicin på regionens vårdcentraler. SA återkommer med ett bredare underlag för 

diskussion till hösten.  

§ 94 Remiss informationsöverföring 

Nämnden diskuterade utkast till yttrande över remissen om informationsöverföring, som arbetats 

fram av SAJ och KPH i samverkan med MS och MiH efter en intern remissrunda hos SLS 

föreningar. Det är en lång utredning på över 800 sidor och flertalet av föreningarna har haft svårt 

att tolka förslagen. Kontentan i svarsutkastet, som nämnden ställde sig bakom, är att SLS är 

försiktigt positivt till utredningens förslag om informationsåtkomst över organisationsgränser 

under förutsättning att tillräckliga integritetsstärkande mekanismer införs.   

§ 95 Aktuella läkemedelsfrågor  

A) Nationella läkemedelslistan  

MiH uppmanade nämnden att vid tillfälle gå eHälsomyndighetens webbutbildning om NLL:   

webbutbildning • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) 
  

B) Statlig utredning e-recept inom EES 

MiH informerade kort om utredningen där han tills vidare representerar SLS i referensgruppen.  

 

 

 

 

 

https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2021/webbutbildning/
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C) Nationell examination läkemedelskunskap inom läkarprogrammet   

Nämnden diskuterade hur SLS fortsatt ska agera i frågan om nationell examination i 

läkemedelskunskap. En examination kommer i alla händelser. Vad frågan gäller är möjligheten 

få till en gemensam examination över läkarprogrammen och få det rikslika. KUF, som efter 

nämndens sammanträde i april ombetts diskutera frågan internt, är generellt positiv till nationell 

examination men menar att den måste struktureras och läggas rätt i utbildningen (företrädesvis i 

slutet). Nämnden ställde sig bakom MiH:s förslag om att skicka skrivelse till samtliga lärosäten 

där SLS lyfter tanken om en Nationell examination av läkemedelskunskap inom 

läkarprogrammet och som ska undertecknas av honom, TA och HH. 

§ 96 Delegationer och arbetsgrupper  

 

 Programkommittén 

Sophie Palmquist Klockhoff beskrev planeringen för programverksamheten inför hösten. Många 

möten och aktiviteter blir sannolikt digifysiska. Just nu stort fokus på State of the art covid-19 i 

november. En viktig uppgift för PK i höst är att knyta medlemsföreningarna närmare till SLS för 

att få in idéer till programverksamheten. En annan viktig uppgift är att utgöra brygga mellan 

delegationer, kommittéer, arbetsgrupper och medlemsföreningar/sektioner.    

 Arbetsgruppen Kloka Kliniska Val 

CB berättade att det formerats en arbetsgrupp med 7–8 personer som har haft flera digitala 

möten och träffades fysiskt på internat för cirka 10 dagar sedan. Gruppen börjar hitta en ram för 

arbetet. Målsättningen är inte att ta fram lista på åtgärder som sjukvården inte bör utföra (”icke-

göra”) utan att sprida vilket förhållningssätt man måste ha som läkare och att få läkare lokalt 

engagerade i sina verksamheter. SLS medlemsföreningar och sektioner kommer att bjudas in till 

en workshop i höst.  

 Forskningsdelegationen 

OW rapporterade från Forskningsdelegationen som haft fokus på projektanslagen under våren. 

Delegationen har beslutat anta ActionSweden som ett projekt fram till utgången av 2022. Syftet 

med ActionSweden är att skapa en nationell plattform för forskning kring akuta infektioner. VR 

stöttar projektet ekonomiskt och SLS kansli kommer att bistå med administrativt stöd om 10 

procent. Delegationen arbetar också vidare med projektet kring hälsodata tillsammans med MiH.    

 Utbildningsdelegationen 

HH redogjorde för arbetet med certifiering (se § 86) och att stötta medlemsföreningar kring 

digitalisering av ST-kurser. Utbildningsdelegationen fortsätter att bevaka AT/BT med fokus på 

arbetsgruppen inom Nationella Vårdkompetensrådet som JDS leder. Läkares fortbildning är 

nästa stora fråga att ta tag i för delegationen.    

 Etikdelegationen 

MS rapporterade kort från DME. En ”Save the date” har gått ut om årets Etikdag den 29 

november som planeras att ske digifysiskt. Tema denna gång är etik kring postpandemi.         

 Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG nämnde att hon och KUF haft mycket kontakt med OB om programverksamheten och att 

hon bland annat ska vara med på Likarättsdagarna 2022. KUF vill instifta pris för arbete mot 

diskriminering och planerar en masterclass om global hälsa.   

 Covid-19-gruppen 

TA redogjorde för aktuella frågor i covid-19-gruppen. Flera vårdprogram har uppdaterats, bland 

annat om provtagningar inför kirurgi. Gruppen är också engagerad i läkares utbildning i ljuset av 

pandemin. Nämnden diskuterade i anslutning till detta hur sjukvården ska hantera postcovid, där 

det finns en omfattande oro i befolkningen och risk för överutredningar och överbelastning inom 

inte minst primärvården. SC (som engagerat sig i frågan) kommer att bjudas in till covid-19-

gruppens nästa möte.  
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§ 97  Kommunikation och omvärldsbevakning  

JLB informerade om att SLS planerar ett symposium i det digitala Almedalen om bristen på 

vissa läkarspecialister tillsammans med Sjukhusläkarna. Den 9 juni publiceras en debattartikel 

av SLS om vårdplatsbrist och vårdskuld i DM. SLS har också en debattartikel om Covid-19 och 

levnadsvanor på gång för publicering i LT.  

§ 98 Inbjudningar och nomineringar 

Se lista.  

§ 99 Remisser 

Se lista.    

§ 100 Övriga frågor  

Inga övriga frågor lyftes.  

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Per Johansson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Bo Runeson       

   

 


