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PROTOKOLL 

fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 27 april 2022 kl. 16.30-17:30.   

 

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), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna 

Althini (SA), 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)  

 

§ 76 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse JDS att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 77 Godkännande av föredragningslistan  

Föredragningslistan godkändes.  

 Beslutsärenden 

§ 78 Inkomna motioner och förslag på nämndens yttrande  

a) 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.  

Ett uppdaterat motionsyttrande hade tagits fram efter nämndens diskussioner den 5/4. Förslaget 

hade beretts av AU. Nämnden beslutade om att göra en mindre omskrivning i det andra stycket 

som hänvisade till SLS stadga. JDS hade inför mötet skickat med förslag på omformulering i de 

två första styckena under den andra rubriken som nämnden godkände. Nämnden gjorde därtill 

två ändringar: Strök sista meningen i andra stycket och ändrade formulering i det tredje stycket.    
TA kommer att föredra nämndens yttrande på motionen på fullmäktige. 

 

Beslutades att fastställa förslaget till nämndens yttrande på motion 3 

 

b) Motion från Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa  

NE och KPH fick i uppdrag att göra några mindre korrigeringar i nämndens yttrande på mötet 

den 5/4. NE hade även skickat in ett mindre tillägg till yttrandet inför mötet som nämnden 

godkände. 

KPH kommer att föredra nämndens yttrande på motionen på fullmäktige. 
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Beslutades att fastställa förslaget till nämndens yttrande på motion 4  

  
§ 79 Övriga frågor  

TA nämnde att AU fått ett mail av ordförandena från de föreningar som var med och anordnade 

State of the Art Covid-19 som han kommer att besvara tillsammans med AU.  

TA avslutade mötet 

 

 

Dag som ovan  

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson    

 

Justeras: 

Tobias Alfvén    Johan D Söderholm  


