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PROTOKOLL 

fört vid fysiskt/digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 31 augusti 2021 kl. 

10.00-12:00 och 13:15-15.30.   

 

Närvarande 

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf), Catharina Ihre Lundgren (CIL, viceordf), Ola Björgell (OB, 

vetenskaplig sekr., ordf. Programkommittén), Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning) 

fram till p. 15 kl. 12:00, 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) fram till p. 23, kl. 13:25, Johan D Söderholm (JDS), Karin Rådholm (KR), Niklas 

Ekerstad (NE). 

 

Adjungerad ledamot: Sara Wide Gustafsson, (SWG, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen) fram 

till p. 23, kl. 13:45) 

 

Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig), Susann Asplund 

Johansson (SAJ, organisationsansvarig), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), 

Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare). 

 

§ 101 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse OB att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 102 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med tillägget ”p.10a Rehabiliteringsmedicin” och att 

”Etikdelegationen” flyttades upp först på p. 23.  

§ 103 Nämndprotokoll 2021-06-08 

Godkändes och lades till handlingarna.  

Protokoll från konstituerande möte 2021-06-08 

Godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 104 Anmälningsärenden 

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 105 Ordförande rapporterar 

TA rapporterade att Covid-19-gruppen hade möte förra veckan och kommer ha återkommande 

möten varje månad. Planeringen för State of the Art Covid-19 pågår och återkommer som en 

egen punkt senare på dagordningen. TA har påbörjat en debattartikel om nedskärningar på 

sjukhusen tillsammans med Svensk Föreningen för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening 

för Akutsjukvård och Sjukvårduppropet. Även sedvanliga arbetet pågår med remisser, utse 

pristagare, m.m.  



 Nr 5 2021 
  2021-08-31 

   

§ 106 Vice ordförande rapporterar 

CIL som även är ordförande i kirurgföreningen rapporterade att kirurgveckan genomförts med 

över 3000 registrerade deltagare. Föreläsningar från veckan finns tillgängliga digitalt för 

intresserade.  

CIL blev intervjuad av Ekot i P4 på måndag gällande hur regionerna ska hantera den uppbyggda 

vårdskulden. Intervjun kommer ut i slutet av veckan. Hon hade bl.a. lyft att det är positivt med 

viljan att korta köer men att det inte får ske på bekostnad av resurser som behövs till multisjuka. 

§ 107 Kanslichefen rapporterar 

PJ informerade om kommande underhåll som behöver göras i huset och utmaningar med det 

arbetet. Det finns ett vårdprogram för huset vari en del är att återskapa äldre originaldetaljer. Det 

arbetet pågår men har resulterat i sämre akustik i restaurangen då dämpande detaljer tagits bort. 

En energikartläggning av huset har gjorts av Fastighetsägarna på uppdrag av SLS. Den visar på 

en ineffektiv uppvärmning av huset. Ett nybyggt hus har en förbrukning på 40–50 kWh per år 

medan SLS hus ligger på över 300 kWh. Installation av luftvärmepumpar hade minskat 

energianvändningen och kostnaderna vintertid och kostat 300–400 tkr. En annan åtgärd som 

föreslagits är att byta ut ventilationsaggregaten kopplade till föreläsningssalen och restaurangen. 

Det hade gett en stor besparing men hade resulterat i en kostnad på 3,5 miljon. PJ lyfte 

ventilationsproblemen som finns i vissa rum vilket skapar en sämre arbetsmiljö. Det är viktigt är 

att ha ett helhetstänk innan arbetet påbörjas där allt underhållsbehov och vårdprogrammet vägs 

in. Även bör åtgärderna göras på ett sätt som inte stör verksamheten för mycket. PJ återkommer 

till nämnden med förslag på åtgärder samt kostnad för dessa. TA uppmanar alla att komma med 

inspel som kan vara viktiga att ha i åtanke redan nu. 

Frågan om att installera solceller lyftes men enligt Fastighetsägarnas utredning skulle sådan 

åtgärd ge begränsad nytta jämfört med ovanstående förbättringar. SC lyfte frågan att digitalisera 

porträtten i huset samt att göra dessa tillgängliga på nätet. Ett arbete pågår redan kring att 

dokumentera samlingarna.  

§ 108 Ekonomi 

MaH redogjorde för SLS ekonomi som efter närmare 9 månader in i 2021 fortsatt uppvisar ett 

positivt resultat. Hus- och personalkostnaderna går mot de budgeterade. Medlemsintäkterna är 

fortsatt högre än förväntat medan konferensintäkterna är fortsatt låga då hösten innehåller främst 

mindre bokningar. SLS har fortsatt låga kostnader för de olika förtroendemannagrupperna. State 

of the Art Covid-19 beräknas gå plus minus noll om det blir 3000 deltagare. På totalen ser det ut 

som vi kommer att ha ett bättre resultat än vi budgeterat.  

 

 Beslutsärenden 

§ 109 Beredning, ev beslut, om direktiv och beslut av sammansättning av arbetsgrupper 

 

• Beredning av direktiv till hälso- och sjukvårdens organisation och styrning (motion 4 

och VP)     

 

PJ inledde med att berätta om SLS policyutveckling de senaste åren och idéprogrammet. Det 

finns mycket underlag att utgå ifrån i arbetet. Då det är ett omfattande arbete behövs 

avgränsningar och fokus på kärnfrågorna så projektet inte faller på sin storlek. Nämnden 

diskuterade förslaget till direktiv. Flera i nämnden lyfte att fokus bör ligga på vad som kan 

förbättras i befintligt system. Även lyftes frånvaron på vetenskap och en tydligare roll för 

professionen i styrningen av sjukhusen. Gällande kritik mot SKR bör vi lyfta fram vad SLS kan 

bidra med, till exempel Hippokratesrevisionen. Nämnden lyfter vikten av att samarbeta med 

delegationer, kommittéer och arbetsgrupper där beröringspunkter finns. Även att diskussionen 
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som förts kring fast läkarkontakt i primärvården och Hippokratesrevisionen kan inkluderas i 

arbetet.  

Det kom inspel att lägga till en bisats som lyder ”... med fokus på vetenskap, etik och 

fortbildning” på sidan 1, stycke 2 efter orden ”/…/positiv utveckling för hälso- och sjukvården.”.  

 

 Nämnden uppmanas inkomma med förslag på tillägg till direktivet.  

 

Beslutades att TA, PJ och SAJ får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget utifrån 

nämndens diskussion och att direktivet tas upp igen på nämndmötet i oktober.  

 

• Beredning av direktiv för arbetsgrupp som ska utforma arbetsordning för SLS 

förtroendemannarevisor (Proposition 5) 

 

MaH och PJ föredrog förslaget till direktiv för den arbetsgrupp som ska utforma arbetsordning 

för SLS förtroendemannarevisorer. Tidigare år har de fokuserat på stiftelseförvaltningen, 

utdelning och anslag men inte kontrollerat organisationens måluppfyllnad gällande 

verksamheten. Förslag till sammansättning för gruppen beskrivs i underlaget. Den som är 

intresserad att ingå i gruppen kan höra av sig till TA och PJ. Gruppens sammansättning kommer 

beslutas av nämnden.  

 

Beslutades att anta förslaget till direktiv för arbetsgrupp till förtroendemannarevisorer, se 

underlag till punkt 9 p.2 på föredragningslistan för 2021-08-31.   

 

• Hantering av uppdrag om justerad BT-avgift (Tilläggsyrkande på proposition 3) 

 

FM la ett uppdrag till nämnden att ta fram förslag på medlemsavgift för BT-läkare. Nämnden 

diskuterade frågan utifrån de utskickade underlaget. BT kommer att ingå som en del i ST, BT-

läkarna kommer vara legitimerade, ha högre kompetens och lön än AT-läkare. Nämnden enades 

om att de bör ses som ordinarie enskilda medlemmar alternativt föreningsanknutna 

läkarmedlemmar. SWG undrar om medlemskategorin ”examen ej leg” kommer finnas kvar. Det 

kommer den göra tills vidare. 

 

Beslutades att BT ska likställas med ST gällande medlemsavgift till SLS, se underlag till 

punkt 9 p.3 på föredragningslistan för 2021-08-31.   

  
§ 110 MH och 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.  

 

A) Stadgeändringar för SLS sektioner med anledning av medlemsreformen   

• Rehabiliteringsmedicin – om att bli medlemsförening 

• Hygienläkarna – om att bli medlemsförening 

• Trafikmedicin – för att kvarstå som sektion 

• Akutsjukvård – för att kvarstå som sektion 

• Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi – för att kvarstå som sektion.  

Beslutades att fastställa stadgeändringar för sektionen för Rehabiliteringsmedicin, 

Hygienläkarföreningen, Sektionen för trafikmedicin, sektionen för akutsjukvård och 

sektionen för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi. Sektionen för akutsjukvård 

ombes att vid nästa stadgerevidering lägga till bestämmelserna i de delar de saknades i SLS 

stadgar §§ 36b, 36c, 36f och 36h. Förslag till formuleringar finns i SLS Normalstadgar. 

Sektionen för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi hänvisas till tidigare diskussion 
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i nämnden 2021-04-13 och rekommenderas hitta en lösning som både SFOHH och SMAF 

står bakom.  

B) Övriga stadgeändringar för SLS föreningar 

• neurologi (är idag medlemsförening)  

Beslutades att fastställa stadgeändringar för medlemsföreningen för neurologi, se underlag 

till punkt 10b på föredragningslistan för 2021-08-31.  

C) Namnändring på medlemsförening 

• Sektionen för läkemedelslära (är idag medlemsförening) 

Beslutade att fastställa namnändringen för sektionen för läkemedelslära till Svensk förening 

för basal och klinisk farmakologi, med påminnelse om att ändra namnet i sin stadga på nästa 

årsmöte, se underlag till punkt 10c på föredragningslistan för 2021-08-31. 
 

§ 111 Justering av beviljade medel för utdelning 2020/2021. 

Beslut om utdelning av forskningsmedel togs av nämnden i juni. OW föredrog punkten och 

beskrev processen vid utdelning. Efter beslut i nämnden görs en matchning mellan beviljade 

forskningsmedel och våra stiftelser. Då det inte gått att matcha hela den beslutade summan 

föreslås en nedjustering av de beviljade medlen för att revisorerna inte ska ha synpunkter vid sin 

granskning av årets ekonomi.  

 

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 11 på föredragningslistan för 2021-08-31. 
 

§ 112 Pristagare Asklepiospriset  

Asklepiospriset delas ut årligen av Kandidat- och underläkarföreningen. TA och CIL har inför 

mötet tagit fram förslag på pristagare i kategorierna bästa projektarbete och bästa vetenskapliga 

artikel. Efter att ha tagit del av de förslag som KUF tagit fram bland årets sökande har de 

föreslagit att ge priset för bästa projektarbete till Lovisa Strandberg och priset för bästa artikel 

till Jenny Huynh. TA lyfter att alla bidrag de tog del av var bra och välskrivna och det var svårt 

att välja en pristagare. 

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 12 på föredragningslistan för 2021-08-31.  

  

 Diskussions- och informationsärenden 

§ 113 Uppföljning av aktiviteter efter VP och FM 

TA beskrev verksamhetsplanen som ett levande dokument man kontinuerligt bör återkomma till 

för att se att verksamheten följer den bestämda linjen. Nämnden lyfter att det är positivt att VP:n 

tydligt visar att SLS ska vara en aktiv del i sjukvårdsdebatten och att vi tydligt driver frågor för 

att förbättra svensk sjukvård ur professionens perspektiv.   

§ 114  Uppföljning Hippokratesrevisionen  

NE gav en uppdatering av arbetet med Hippokratesrevisionen och att han gärna ser att punkten 

återkommer under hösten för en längre diskussion. Arbetsgruppen tog fram ett ramverk för 

granskning och har genomfört tre pilotrevisioner där ramverket testats. Arbetsgruppens rapport 

finns att läsa på hemsidan. Det kommer skrivas om en av revisionerna i Svensk kirurgisk 

tidskrift. Avsaknad på formell grupp och pandemin har dock bromsat arbetet sen dess. För att 

projektet ska fortgå behöver man uppmuntra bra individer att fortsätta driva arbetet. TA 

sammanfattar diskussionen att en långsiktighet måste fås till så ingen annan aktör plockar upp 

bollen och gör det till en affärsmodell. PJ och NE får ta fram ett utkast till hur en sådan modell 

kan se ut. 

§ 115 Fast läkarkontakt i primärvården 

SA inledde punkten med att föredra om varför allmänmedicin ska vara utgångspunkt i 

primärvården och att den som är fast läkarkontakt bör vara allmänläkare eller blivande 
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allmänläkare. Hon lyfte Gävleborg som exempel där beslut togs om att allmänmedicinare inte 

behövdes på vårdcentralerna (mer än någon dag per vecka,) vilket försämrat 

kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen. Det finns en brist på allmänläkare och 

regionerna arbetar med att gå runt det. SC lyfter att Norge har ett snabbspår för andra specialister 

att bli allmänläkare, liknande det som finns för lärare i Sverige. 

TA sammanfattar diskussionen med att detaljerna hur vi ska formulera oss i frågan bör tas i 

gruppen för kunskapsstyrning.  

§ 116  AU:s sammansättning  

TA informerade om AU:s sammansättning för det kommande året där CIL kommer vara en del i 

och med sin roll som vice ordförande i nämnden.  

 

§ 117 Uppföljning inriktningsbeslut med anledning av covid-19 för SLS programverksamhet, 

årshögtiden, möten mm 

 

På nämndens sammanträde i juni togs ett inriktningsbeslut om att SLS ska planera för en 

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

TA informerade om den diskussion som fördes på AU. Det rådande pandemiläget med ökad 

smittspridning gör att det inte kommer vara möjligt att samla så många personer fysiskt i 

november. I stället ska en mindre årshögtid för 20-25 personer, där pristagarna och 

representanter från nämnden deltar, anordnas på plats i matsalen med efterföljande middag. 

Jubileumspristagaren kommer hålla ett seminarium på State of the Art Covid-19.  

Huset kommer fortsatt att hålla öppet för möten i mindre grupper. Teknik finns i alla salar för att 

hålla digi-fysiska möten om det är många deltagare. Nämnden höll med om att det är bra att 

begränsa storleken på de möten som hålls i huset tills vidare och bevaka hur pandemin utvecklas 

och vilka restriktioner som lyfts. Många föreningar har även ställt in större sammankomster 

under hösten. Som läkarorganisation bör vi följa folkhälsomyndighetens rekommendationer 

även om andelen fullvaccinerade är hög, och avstå från möten vid minsta förkylningssymptom.  

§ 118 Ordföranderåd 13 oktober 

Ordföranderådet genomförs för tredje året. På vårens ordföranderåd brukar socialministern 

bjudas in och hösten en generaldirektör från en till sjukvården närliggande myndighet. På det 

kommande rådet i oktober deltar läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson. Utkast till 

agenda har skickats ut med handlingarna. MiH ska föredra aktuella läkemedelsfrågor och tar 

gärna emot inspel till vad som bör tas upp. Socialstyrelsen kommer att prata om BT, en fråga 

många lyfte som aktuell på FM. HH kommer att inleda den punkten. Deltagare har uppmanats 

att skicka in sina frågor till Socialstyrelsen innan mötet för att tidsramen ska hållas.  

Ordföranderådet innehåller även en uppdatering efter fullmäktige och inskickade frågor från 

medlemsföreningar och sektioner. Sophie Palmquist-Klockhoff och OB kommer prata om 

programverksamheten. OB vill gärna ha 5-8 min till punkten. Ett detaljerat tidsschema för 

ordföranderådet kommer tas fram. 

§ 119 Justering av uppdaterade rekommendationer om fysisk aktivitet av YFA paragraf 32 

På sammanträdet i mars antog SLS de uppdaterade rekommendationerna från YFA om fysisk 

aktivitet och stillasittande. Efter det mötet kontaktades YFA av Folkhälsomyndigheten gällande 

att de svenska riktlinjerna och WHO anger en rekommendation på fysisk aktivitet tre gånger i 

veckan istället för två gånger som stod i beslutet. Samma dag som rekommendationerna trycktes 

beslutade YFA att ändra sina rekommendationer till 2-3 gånger i veckan för att harmonisera 

dessa med de svenska riktlinjerna och WHO. 

 

§ 120 Jävsblankett, ska fyllas i och undertecknas samt postas till kansliet 
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TA informerar om att alla i nämnden ska skicka in en ny jävsdeklaration varje år. Blanketten har 

skickats ut och kan med fördel fyllas i digitalt och mailas till kansliet. Ordförande granskar och 

godkänner nämndens deklarationer och vice ordförande granskar ordförandes.   

 

§ 121 Nämndsinformation  

En ny nämndinformation har tagits fram och den innehåller mycket bra information för de som 

sitter i nämnden.  

 

§ 122 Rutin för hantering av ansökan för associerade föreningar  
MH föredrog för rutinen, dess innehåll och hur hantering av ansökningar ska ske för att det ska 

vara tydligt och ske på ett enhetligt sätt. 

 

§ 123 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 

 Etikdelegationen 

MS redogjorde kort för den debatt som varit under sommaren om att patienter i en del regioner 

har kunna välja en läkare som är svensk. MS presenterade den enkät som etikdelegationen gjort 

tillsammans med KI Lime om svenska läkares attityd till läkarassisterat självmord. Enkäten gick 

ut till 250 slumpvis utvalda personer inom vissa specialiteter, varav palliativ medicin ej fanns 

med i den tidigare enkäten från 2007. Svarsfrekvensen låg på 60%. Utifrån svaren kunde man 

utläsa vissa skillnader mellan de olika specialiteterna. En attitydförändring mot det positiva har 

skett sen 2007. Även är yngre läkare mer positivt inställda till frågan. Det finns en tydlig 

skillnad mellan de som är positiva till frågan i sig och de som är villiga att skriva ut läkemedel 

eller själv assistera självmord. Hela artikeln är bifogad till handlingarna. MS informerade även 

om att Kenneth Johansson, ordföranden i SMER, avled i augusti. En minnesruna har publicerats 

på hemsidan.  

 

 Programkommittén 

OB redogjorde för gruppens sammansättning och att fler är välkomna delta. Kommittén hade 

möte nyligen och har mycket planerat inför hösten, främst digitala möten men även digi-fysiska 

med en mindre grupp på plats i huset. Möten om digitalisering av ST-kurser är under planering. 

Flera medlemsföreningar planerar för webbinarie-serie. Gruppen är delaktiga i planeringen av 

State of the Art Covid-19. HH berättade att kongressen Framtidens Specialistläkare hålls nästa 

vecka och SLS kommer vara representerade där. En digital fortbildningsdag om Lika rätt 

planeras. SLS premiumresor i oktober 2022 är planerade. Konst och läkekonst kommer troligen 

pausas fram till våren 2022. Samarbete om en bok om dysfagi pågår och den ska säljas via 

hemsidan. PJ berättade om seminariet om remisshantering som hölls innan sommaren. En ny 

programtidning planeras att gå ut i april. 

Kommittén kommer att anordna möten under rubriken "SLS speaker corner" där medlemmarna 

får lyssna till en (digital och/eller fysisk) politiker, utredare eller annan intressant person. Någon 

från SLS genomför en intervju i interaktion med åhörarna. Dessa möten kan arrangeras i olika 

delar av landet inom vårt redan befintliga programkoncept, "SLS på turné".  CIL tipsade om 

liknande koncept som hölls under kirurgveckan. Dessa träffar finns online att ta del av.  

Förra årets pristagare till Lennanderpriset har ej framträtt eller fått sitt pris än och vill hålla sin 

föreläsning fysiskt. JLB och Sophie Palmquist-Klockhoff får titta på lösning på det. 

Det har fungerat bra att ta betalt för deltagande i aktiviteterna och priserna skulle kunna höjas 

lite kommande år då vi är billigast just nu med våra erbjudanden  

 Forskningsdelegationen 

Delegationen har lagt mycket av sin tid på arbetet med utdelning av stipendier och 

forskningsanslag. 

 Utbildningsdelegationen 
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HH redogjorde för arbetet med digitala träffar som gjort att fler kan delta i mötena. Delegationen 

ska ta ett större grepp på frågan om fortbildning och uppdatera programmet som finns på 

hemsidan. Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi och kommunikationsplan. Den nya 

läkarutbildningen startade igår på de flesta universitet och behöver bevakas. Även startar BT upp 

och HH sitter med i en arbetsgrupp i Nationella vårdkompetensrådet där han kan föra fram SLS 

åsikter. Information om digitalisering av ST kurser som skickats ut har fått bra mottagande. 

Läkartidningen och Dagens medicin har skrivit om det och JLB ska prata med Sjukhusläkarna.  

Socialstyrelsen har tagit kontakt gällande att anordna ett möte januari 2022 med temat vad som 

gäller för läkare som är utbildade i tredje land och hur man kan hjälpa de individer som gör det 

nationella kunskapsprovet. Vi kommer även få en tid under ST-rådet att presentera vår utredning 

där vi frågat medlemsföreningarna hur de hanterat ST-kurser under pandemin. Ett möte om 

certifiering har hållits med Mattias Bjarnegård från Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.  

 Kvalitetsdelegationen 

KPH redogjorde för att delegationen kommer ha sitt första möte efter sommaren och kommer 

fortsätta med digitala möten. En del seminarier har genomförts. Delegationen vill samverka med 

gruppen som kommer tillsättas efter FM med frågor om sjukvårdens organisation och styrning så 

de inte arbetar parallellt. KPH har varit delaktig i arbetet att besvara remisser.  KPH ingår i 

referensgruppen för International Forum, Quality & Safety in Healthcare i Göteborg 2022 där 

hon lyft att konferensen behöver ha mer forskningsfokus. Hon undrade om SLS vill delta eller 

synas på konferensen med exempelvis en monter. AU och JLB tar den frågan vidare.  

 Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG redogjorde kort för att verksamheten är i gång och att KUF startat en grupp med fokus på 

frågor om diskriminering. KUF anordnade ett webbinarium om diskriminering inom vården 

samma eftermiddag.  

  

 Covid-19-gruppen 

Covid-19 gruppen har återkommande möten och mycket av tiden går till att planera för State of 

the Art Covid-19. Inspel till arbetet kan skickas till TA. 

 Klimatgruppen 

SC rapporterade att gruppen förbereder ett Berzeliussymposium om planetär hälsa 2022. Sam 

Myers som är ordförande för Planetary Health Alliance kommer vara huvudtalare. 

 

 Ungas psykiska hälsa 

Nämnden beslutade på sammanträdet den 8 juni att ge gruppen ett års förlängt uppdrag för att 

arbeta vidare med de slutsatser gruppen tog fram under sitt första år. JLB rapporterar att den 5 

oktober anordnas ett möte om pandemins påverkan på ungas psykiska hälsa och skolan. Mer 

information finns i vårt kalendarium på hemsidan. 

 

§ 124  Kommunikation och omvärldsbevakning  

JLB redogjorde för planeringen av State of the Art Covid-19 i november. Målet är att växa och 

få några tusen deltagare. En temabilaga kommer att gå ut tillsammans med Läkartidningens nr 

41 den 13 oktober. Bilagan produceras in house men med hjälp av en journalist. TA skrev en 

debattartikel i Dagens samhälle med Forska Sverige i augusti. En debattartikel med TA har 

skickats in till DN som inte har svarat om den kommer publiceras än. Framöver kommer mycket 

av programverksamheten kommuniceras ut. Nästa vecka påbörjas även kommunikationen av 

årets pristagare genom dagliga pressmeddelanden.  

MS meddelade att det tagits fram förslag på Hippokratespristagare igår. Beslut om pristagaren 

tas per capsulam av nämnden. 

§ 125 Remisser och Inbjudningar  

Se lista.  
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SAJ redogjorde för de många stora remisser som är aktuella. MS ingår som expert i utredningen 

om privata sjukvårdsförsäkringar som är i slutfasen av sitt arbete. MS överväger att lägga ett 

särskilt yttrande till utredningen då slutsatsen ser ut att landa långt ifrån SLS åsikt i frågan. MS 

är även ansvarig för remissen om ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter. SA är 

ansvarig för remiss av de stödverktyg som tagits fram för fast läkarkontakt. Hon har även ansvar 

att bereda remissvar till God och nära vård – rätt stöd vid psykisk hälsa. KPH ansvarar för 

Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande. MiH sitter med i referensgruppen för e-recept inom 

EU. Svar på remissen Börja med barnen bereds av Josef Milerad men även SA och KPH delta i 

det arbetet.  HH nämner att Socialstyrelsens föreskrifter för särskilt förordnande kommit på 

remiss, det kan bli en stor fråga som behöver följas upp.  

Inbjudningar finns som bifogad lista till handlingarna. 

§ 126 Övriga frågor  

SC lyfte en rapport om hur den uppskjutna vården ska hanteras som Socialstyrelsen skickat ut 

till hälso- och sjukvårdsledningar. SC undrar varför inte SLS bjudits in att delta i utredningen 

eller fått den på remiss. Utredningen kan enligt uppgift komma ut på remiss 1 oktober då den ska 

delrapporteras.  

SC vill att SLS ställer en fråga till Socialstyrelsen gällande detta. TA tar del av rapporten och 

bereder en fråga till Socialstyrelsen om SLS och våra föreningars önskan att delta i processen 

om han finner det lämpligt.   

 

Nästa nämndmöte kommer vara ett hybridmöte så de som vill kan delta på plats i huset.  

Inga övriga frågor lyftes.  

 

Dag som ovan  
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