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PROTOKOLL 
fört vid hybrid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 juni 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) 
deltog ej på §§ 103-104, 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) deltog inte 
under §§ 100 – 117 (Kloka Kliniska val) , Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm (JDS) deltog 
från § 102, 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), Tina Henriksson (TH) 
§§ 89–91, Lilian Lindberg (LL) §§ 104 och 110, Theresa Wahlqvist (TW) § 119 - Programkommittén. 

Gäster: Anders Castor (AC) deltog ej under §§ 107–108, Olle Larkö (OL), Soheir Beshara (SB), Ida 
Persson (IP) § 105, Maria Wolodarski (MW) § 105, Anna Kiessling (AK) §§ 104 och 110. 

 

§ 80 Val av protokolljusterare 
Beslutades att utse CIL att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 81 Godkännande av föredragningslistan  
TA informerade att beslutspunkten p. 25 RCC Alkohol och cancer - insatser för ökad kännedom 
i befolkningen skulle tas upp i samband med p. 31 Reviderad plan och budget SLS 
Levnadsvaneprojekt 2022 då AK anslöt till mötet. 

Beslutades att godkänna föredragningslistan med gjorda ändringar.  

§ 82 Reflektioner efter fullmäktige 2022 – framåtblick  
Nämnden diskuterade SLS fullmäktige 17 maj. Nämnden ansåg att det var bra att mycket tid 
lades på att ta fram motionsyttranden, att förberedelserna var gedigna och att nämnden fick ett 
bra stöd av kansliet i arbetet.  

TA sammanfattade diskussionen och bjöd in nämnden till ett digitalt möte den 22 juni där 
nämnden kommer få möjlighet att diskutera mer med en extern person. MH skickar ut en 
inbjudan till mötet. Flera nämnde att det är viktigt att skapa en tydligare samhörighet, och 
samverka mer, med föreningarna. Flera projekt för att stärka samverkan mellan SLS och 
föreningarna har sen tidigare planerats inför hösten. Höstens ordföranderåd kommer att bli ett 
längre hybridmöte där samverkan och verksamhetsplan 2023–2024 ska diskuteras. Den 14 
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september kommer även ett välkomstmöte om SLS för nya ordförande och andra intresserade 
anordnas. På nämndens internat i augusti kommer frågan om samverkan att diskuteras vidare. 
 

§ 83 Nämndprotokoll 2022-04-05 och 2022-04-27 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.  

§ 84 Informationsärenden - protokoll 
Protokollen från forskningsdelegationens möte 2022-05-25 och prioriteringskommitténs möte 
2022-05-16 hade inte skickats ut. MiH nämnde att kommittén för läkemedelsfrågor inte skickat 
in protokoll då de främst haft kortare avstämningsmöten den senaste tiden. KPH lyfte att 
kvalitetsdelegationen kommer att diskutera frågan om de nationella kvalitetsregistren, som lyftes 
i kommittén för kvalitetsutvecklings protokoll, på ett möte efter sommaren.  

Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 85 Ordförande rapporterar 
TA rapporterade att mycket tid lagts på förberedelse och genomförande av SLS fullmäktige. Han 
och MiH hade träffat Svenska Barnmorskeförbundet för att diskutera förskrivningsrätt och ett 
uppföljande möte kommer att hållas med SFOG i veckan.  TA hade haft möte med Svensk 
Sjuksköterskeförening, Förutom det hade han deltagit i ett antal olika aktiviteter: 

• seminarium om etisk stress på Vårdarenan 2022 
• möte med covid-19 gruppen 
• träff med regionpolitiker i Region Stockholm 
• möte med Agenda för hälsa och välstånd 
• moderator på ett webinarium om tuberkulos och hiv i Ukraina anordnat av KUF 
• medverkat i Global hälsas och KUF:s podcast  
• haft möte med Riksrevisionen som inlett en revision av statlig styrning och hur man 

påverkar vårdköer 
• möte om den nationella läkemedelslistan den 1 juni 
• förmöte till Stockholm+50 där fokuset låg på miljöfrågan  
• Vetenskapsrådet årliga vetenskapliga diskussion 
• Skrivit debattartiklar, bland annat om forskningsfakta 

 
§ 86 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade att hon lagt mycket tid på arbetsgruppen för kunskapsstyrning som återkom 
som en punkt senare på mötet. 

§ 87 Kanslichefen rapporterar 
PJ lyfte att organisationen är inne i en intensiv period med mycket verksamhet. Huset har haft 
många konferensbokningar under våren. Arbete med att restaurera nämndrummet kommer att 
inledas. Medarbetarsamtal har genomförts med alla på kansliet och det pågår ett arbete att se 
över hur medarbetarna ska sitta i huset. Arbetet med att sprida SLS medlemspanelen pågår och 
kansliet har fört dialog med flera föreningar om nyttan med panelen. Ett antal nya potentiella 
medlemsföreningar har identifierats. Ansökan om anslag till fortsättning av 
levnadsvaneprojektet har godkänts, årets anslag är dock lägre än tidigare år. Rapporten om 
forskningsfakta gavs ut i maj och en medicinsk kommentar ska skrivas till den. 

PJ deltog i Cancerfondens huvudmannamöte där Göran Hägglund valdes till ny ordförande efter 
att ha nominerats av SLS.  

§ 88 Ekonomi 
MaH rapporterade att SLS ansökan om anslag till att fortsätta driva Levnadsvaneprojektet 
beviljats. Det sökbara anslaget var mindre 2022 men SLS har fått motsvarande andel av det 
totala anslaget som föregående år. Årets medlemsintäkter är hittills lägre än beräknat men i 
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övrigt ligger SLS kostandsutfall i linje med budget. SLS investeringsfond har backat de senaste 
månaderna men är konstruerad så att den ska klara av fem års utdelning. 

 Beslutsärenden 
 
§ 89 

 
Beslut om SLS pristagare 2022  
OW gick igenom förslagen till pristagare och motiveringarna till dessa. Ingvarpriset hade två 
olika förslag till pristagare och de sakkunniga hade bett nämnden att ta beslut om vem som 
skulle utses.  
 
Beslutades att utse Kristina Malmgren till pristagare för Ingvarpriser  
Beslutades att i övrigt besluta om SLS pristagare 2022 enligt förslag, se underlag till punkt 10 
på föredragningslistan för 2022-06-07 
  

§ 90 Beslut om utdelning forskningsmedel 2022  
• SLS projektanslag  
• SLS post doc-stipendier  
• SLS Introduktionsstipendier  
• SLS Samarbetsprojekt  
• SLS Forskarmånader  
• SLS Resebidrag  
• Bengt Ihres fond  
• Gastroenterologisk forskningsfond  
• Cronqvists stiftelse  
• Björklunds fond  
• SSAC  

OW beskrev processen och arbetet med att ta fram förslag till årets utdelning och hur 
fördelningen på olika projekt och kön såg ut jämfört med tidigare år. Den totala summan av 
utdelningen var ca 30 miljoner och 68 ansökningar föreslogs få utdelning, en beviljandegrad på 
48 % (38 % 2021). TA tackade delegationen och kansliet för deras gedigna arbete 
 
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 11 på föredragningslistan för 2022-06-07 
 

§ 91 Beslut om pristagare 2022 
• Translationella priset  

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 12 på föredragningslistan för 2022-06-07 
 

• Bästa vetenskapliga ansökan  
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 12 på föredragningslistan för 2022-06-07 
 

§ 92 Ihres fond/fellowship/Researchschool - Omdirigering av tilldelade medel, 21/22  
Tilldelning av medel till Ihre Fellowship och Ihre Researchschool ingår i Bengt Ihres fond av 
årlig utdelning. Det kvarstående beloppet som ännu ej rekvirerats 2020/2021 av Ihre Fellowship 
önskas flyttas till Ihre Researchschool, för att dessa medel ska nyttjas effektivt. 
 
Beslutades att Ihre Researchschool övertar orekvirerat belopp av Ihre Fellowship för 20/21 
 

§ 93 Granskare Asklepios  
Nämnden utser vilka som ska ingå i jurygruppen för granskning av nomineringar. Kandidat- och 
underläkarföreningen gör en första sållning av ansökningarna och skickar därefter ett mindre 
antal artiklar till jurygruppen för granskning. SWG nämnde att hon noterat att instruktionen var 
föråldrat och att det skulle uppdateras.  
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Beslutades att TA och CIL granskar nominerade bidrag och rekommenderar vinnare efter initial 
granskning och bedömning av KUF 
 

§ 94  

 

Stiftelser som betalat ut rekvisition  
Utbetalning av disponibla medel från stiftelser i samförvaltningen som ej ingår i 
ResearchWeb/ansökningssystemet betalas ut på rekvisition från mottagaren attesterade av 
kanslichefen. 
 
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 15 på föredragningslistan för 2022-06-07 
 

§ 95 Ansökningar om utdelning från Stig Lindgrens föreläsningsfond  
Stig Lindgrens föreläsningsfond har som ändamål att inom SLS anordna föreläsningar i 
sjukvårdsadministrativa ämnen. Två äskanden på sammanlagt 70 000 kr hade inkommit. 
 
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 16 på föredragningslistan för 2022-06-07 
 

§ 96 Utdelning Inger Sandströms fond och A o B Sjöbergs forskningsfond  
Avkastningsstiftelser som inte delar ut sina disponibla medel under en femårsperiod riskerar att 
bli skattepliktiga och de två fonderna har inte delat ut medel på över 10 år. Kansliet har varit i 
kontakt med Sveriges Ögonläkarförening som ska återkomma med förslag på föreläsning samt 
Öronkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala som inom kort inkommer med förslag på två 
stipendiater till stipendium om 20 000 kr. För att möjliggöra beslut om utdelning innan 2022-06-
30 då fonderna har bokslut föreslås att SLS ordförande får mandat att besluta om utdelning ur 
dessa fonder baserat på förslag från Ögonläkarföreningen och Öronkliniken i Uppsala 
 
Beslutades att delegera till TA att ta beslut om utdelning ur ovanstående fonder enligt förslag 
  

§ 97 Gustav Nylins föreläsningsfond – utse Nylinföreläsare  
Fonden förvaltas av SLS nämnd och har till ändamål att genom anordnade av vetenskapliga 
föreläsningar inom hjärt-kärlsjukdomars område främja vetenskapliga kontakter. Nämnden ska 
utse tre sakkunniga, besluta om Nylinföreläsare samt om arvode skall utgå. Svenska 
Kardiologföreningen har föreslagit tre sakkunniga. 
 
Beslutades att utse Per Tornvall, Lena Jonasson och Mats Börjesson till sakkunniga för att 
föreslå Nylinföreläsare 
Beslutades att utse Barbara Casadei till 2021-års Nylinföreläsare och mottagare av 
Nylinmedaljen samt att ersätta mottagare eller Svenska Kardiologföreningen för reseersättningar 
och eventuella kringkostnader för föreläsningen 
 

§ 98 Förlängt mandat för arbetsgruppen för ungas psykiska hälsa  
Nämnden beslutade i juni 2019 om direktiv och tillsättandet av en arbetsgrupp med anledning av 
beslut på fullmäktige samma år om att bifalla motion 2 om kraftsamling för ungas psykiska 
hälsa. Nämnden beslutade i juni 2021 att förlänga arbetsgruppens mandat med ett år. Nu har 
arbetsgruppen inkommit med önskemål om att få sitt uppdrag förlängt med ytterligare ett år.  
 
Beslutades att nämnden förlänger uppdraget för arbetsgruppen Nationell kraftsamling för ungas 
psykiska hälsa med ett år fram till fullmäktige 2023. Gruppens uppdrag ska fortsatt vara att 
sprida kunskap utifrån rapporten och medverka i utbildningar och utredningar med mera där det 
finns behov av expertis från SLS. Det ska också ingå i gruppens uppdrag att söka externa anslag 
för folkhälsoprojekt kring ungas psykiska hälsa i SLS regi 

  
§ 99 Uppdaterad prislista fortbildning 2022  

OB presenterade förslaget till uppdaterad prislista för fortbildning- och policymöten 2022. Bl.a. 
föreslås samma deltagaravgift vid fysiskt och digitalt deltagande. Nämnden ville diskutera 
punkten ytterligare på mötet i augusti. Inspel skickas till TW innan det mötet.  



 Nr 5 2022 
  2022-06-07 

 
Beslutades att beslut om prislista för fortbildning tas på nämndens möte i augusti 

 
§ 100 Fastställa reviderade stadgar för SLS föreningar med anledning av medlemsreformen  

MH gick igenom ändrade stadgar för en av SLS föreningar som inkommit med stadgeändringar 
för fastställande av nämnden. Sektionen för Medicinsk Psykologi har på sitt årsmöte 2022-04-23 
tagit beslut om att anpassa sin stadga för att kvarstå som sektion. Samtliga stadgeändringar är 
korrekta.  
 

 Beslutades att fastställa stadgeändringar för sektionen för Medicinsk Psykologi  
 

§ 101 Val av en ledamot till Utbildningsdelegationen  
Mandattiden för en av delegationens ledamöter gick ut 2021-12-31. Ordförande har berett 
förslaget på ny ledamot med specialistkompetens inom allmänmedicin. Mandatperioden i 
utbildningsdelegationen brukar gälla från årsskiftet men då beredningen dragit ut på tiden 
föreslås den nya ledamotens mandatperiod börja gälla från halvårsskiftet 2022. 
 
Beslutades att utse Nikolaos Georgiannos till ny ledamot i Utbildningsdelegationen för 
mandatperioden 2022-07-01 till 2025-06-30  
 

§ 102 

 

Val av fyra ledamöter till Etikdelegationen  
Den 30 juni 2022 går mandatperioden ut för fyra av delegationens ledamöter. Två står till 
förfogande för omval och två nya ledamöter ska utses. Nomineringsinbjudan har gått ut till SLS 
medlemsföreningar/sektioner och totalt nio nomineringar kom in. 
 
Beslutades att utse Madhuri Gogineni (omval), Magnus Tisell (omval), Jenny Lindberg (nyval) 
och Eva Hannerz-Schmidtke (nyval) till ledamöter i Etikdelegationen för mandatperioden 2022-
07-01 till 2025-06-30 
 

§ 103 Utse bedömare till Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi  
SLS förvaltar Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi som har för 
ändamål att ge stöd åt forskning, utveckling och utbildning inom området medicinsk 
mikrobiologi. Ansökningsärenden förbereds och förslag till mottagare av medel lämnas till SLS 
av ett råd bestående av tre personer. Två av dessa utses av styrelsen i Föreningen för medicinsk 
mikrobiologi och en av SLS, där den sistnämnda skall vara en professor inom medicinskt 
mikrobiologiskt område 
 
Beslutades att nämnden beslutar att utse Annelie Brauner till SLS representant i rådet 
 

§ 104 RCC Alkohol och cancer – insatser för ökad kännedom i befolkningen. Beslut om SLS 
medverkan (Punkten behandlades i samband med § 110 då den föredrogs av AK) 
AK berättade om Regionala cancercentrums (RCC) nationella arbetsgrupp för cancerprevention 
och att SLS tidigare deltagit i deras arbete genom att Eva Zeisig, ledamot i SLS kommitté för 
prevention och folkhälsa, medverkat i en workshop. RCC har nu frågat hur SLS fortsatta 
medverkan kan se ut.  
 
Beslutades att SLS bidrag till ”Insatser för ökad kännedom i befolkningen rörande sambandet 
mellan alkohol och cancer” ska bestå av att Eva Zeisig från SLS medverkar i någon 
projektgrupp. SLS ska inte bidra med ekonomiska medel 
 

 Information- och diskussionsärenden 

§ 105 Hållbara val för läkare  
IP och MW från SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård gästade mötet. IP 
föredrog den sammanfattning kring hållbara val för läkare som hon tagit fram. Den innehöll tre 
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övergripande principer för omställning till hållbara hälsosystem, rekommendationer i det 
kliniska arbetet och förslag på hur läkare kan kommunicera dessa frågor.  
Nämnden var positiva till den framtagna sammanfattningen som de ansåg innehålla konkreta 
förslag på hur läkare kan agera för att göra mer hållbara val i sitt arbete. 
 
IP och MW sa att förhoppningen är att SLS kunde hjälpa till att ge ut ett dokument för att sprida 
skriften som bl.a. ska delas ut under Bz om planetär hälsa. JLB sa att hon kan hjälpa till med att 
formge skriften. TA uppmanade nämnden att skicka inspel på tillägg i texten till MH inom två 
veckor, som hon därefter förmedlar till IP. Därefter kommer IP och JLB arbeta tillsammans med 
hur skriften kan spridas. 
 

§ 106 Uppdrag efter fullmäktige 2022  
SAJ gick igenom uppdrag som tillkommit efter fullmäktige. Uppföljning av listan kommer göras 
på kommande nämndmöten så att alla uppdrag blir omhändertagna. SAJ gick även igenom vilka 
nya uppdrag nämnden fått i den reviderade verksamhetsplanen.   

§ 107 Ansvar för patientens läkemedelslista 
MiH informerade att projektets genomförande hänger på att det får beviljat finansiering och att 
han haft kontakt med socialdepartementet som var positiva men ej gett besked. Han återkommer 
med mer information den kommande veckan då han fått återkoppling från Läkemedelsverket. 
Projektet kommer även behöva visst kanslistöd. Han har haft kontakt med Magnus Isacsson från 
SFAM gällande en möjlig projektledare. 
Den 1 juni genomfördes ett möte om den nationella läkemedelslistan. Chefsläkarnätverket har 
genomfört en riskanalys där de identifierat flera stora risker kring införandet. Under ett möte 
med departementet strax innan NLL-mötet sa departementet att de känner till problemen och 
arbetar med att hantera dessa.  
 

§ 108 Primärvårdsfrågor  
SA informerade att många parallella frågor pågår inom området. Socialstyrelsens riktmärke med 
1100 patienter per fast läkarkontakt har presenterats. SA träffade arbetsgruppen inom NVKR 
som ser över dimensionering av vårdpersonal inom primärvården nyligen och ska träffa dem 
igen i juni där huvuddragen för kompetensförsörjning för primärvården ska diskuteras. 
Utredningen om ny äldreomsorgslag är i slutskedet och inom den behandlas frågan om 
medicinisk ansvarig läkare i kommuner och regioner och även läkarmedverkan i kommunens 
hälso- och sjukvård.  
 

§ 109 SLS remissvar till SoS rörande Prioriteringar under krig och katastrofsituationer  
NE redogjorde kort för bakgrunden till frågan och den expertgrupp han ingått i. Plattformen är 
upplagd så att vetenskap, beprövad erfarenhet, etiska kärnvärden och vård efter behov ska vara 
av största vikt. SLS har skickat in ett remissvar med bilaga från etikdelegationen. NE sa att SLS 
tidigare riktat kritik på 4 olika punkter och att han sett att vissa förbättringar kommit till i 
beskrivningen av plattformen. I slutet av juni kommer en ny version publiceras och han 
återkommer gärna med en uppdatering på internatet. MiH lyfte att SLS borde visa tydligare på 
hur vi påverkar processer då medlemmarna bara ser bara slutprodukten. 
JLB undrade om SLS ska anordna en programaktivitet om prioriteringsplattformen. MS sa att en 
punkt på etikdagen i höst kommer beröra frågorna.  
 

§ 110 Reviderad plan och budget SLS Levnadsvaneprojekt 2022 
AK och LL gästade mötet under punkten. AK har varit med sen Levnadsvaneprojektet startade 
2015. De statsanslag som projektet drivits med är sökbara för professionsorganisationerna men i 
år har summan minskat. SLS kommer att få mindre pengar men har fått motsvarande andel av 
den totala summan som föregående år. Planen och budgeten för projektet har reviderats p.g.a. 
det minskade anslaget och vissa aktiviteter har strukits. Fokus kommer ligga på att genomföra 
pågående projekt och implementera dessa. AK ser att det finns ett fortsatt behov att driva 
frågorna men vet ej om den sökbara summan kommer att öka framöver.  
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§ 111 Tre nya sakkunniga till prioriteringskommittén 2023  
OW informerade att tre nya sakkunniga valts in i prioriteringskommittén; Per Stål, Kristina 
Bengtsson Boström och Pia Maly Sundgren. Arbete att få in fler sakkunniga pågår då kommittén 
har ett antal vakanta platser och behöver kompletteras med kompetens inom vissa specialiteter.  
 

§ 112 Seminarium inom försäkringsmedicin  
SA informerade att seminariet kommer att genomföras som digitalt i oktober tillsammans med 
Nationellt försäkringsmedicinskt forum. Medverkar gör olika aktörer som SKR, SLF, 
Försäkringskassan m.fl. Temat för mötet är ”fusk i systemet” och SA undrade om nämnden hade 
några synpunkter på temat. Nämnden sa att det är viktigt att våga diskutera även de frågorna. 
Inspel inför seminariet kan skickas till SA och SC. 
 

§ 113 Ordföranderåd 6 oktober  
Höstens ordföranderåd planeras som ett längre hybridmöte med start vid lunch. Mötet kommer 
inledas med diskussioner om hur SLS och dess föreningar samverkar och om nästa 
verksamhetsplan. Därefter kommer generaldirektören för Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys, Jean-Luc af Geijerstam, gästa mötet. Inbjudan kommer att skickas ut i närtid. 
Upplägget för mötet diskuteras vidare på nästa möte. TA uppmanade de ledamöter som har 
möjlighet att delta fysiskt på ordföranderådet.  
 

§ 114 Webinarium ”Din förening och SLS” 14 september  
Den 14 september kl. 16:30-18:00 planeras ett webinarium riktat till nya ordföranden och andra 
intresserade i SLS föreningar och sektioner. På mötet kommer de få en introduktion till SLS.  
Arbetsnamnet är ”SLS-skolan” och planeras bli ett återkommande arrangemang för att informera 
om SLS för nya förtroendevalda. Inspel inför mötet kan skickas till MH.  
 

§ 115 Årshögtiden 2022  
Årshögtiden kommer att genomföras tisdag den 8 november kl. 18:00. JLB ansvarar för 
planeringen. Tanken är att återgå till ett mer traditionellt upplägg efter pandemin men med viss 
modernisering. Ett utkast till inbjudningslista håller på att tas fram. 
TA informerade om planer finns för en separat alumniträff för tidigare ordföranden och vice 
ordföranden i SLS. 
 

§ 116 Nämndens internat 29–30 augusti  
TA gick igenom utkast till tidsplanering och dagordning som hade skickats ut inför mötet.  
Bland annat ska SLS prioriterade frågor och verksamhetsplan 2023–2024 diskuteras. CIL 
önskade mer tid för diskussion om kunskapsstyrning. Nämnden önskade att programmet skulle 
börja redan kl. 10 dag 1 samt att programmet för dag 2 kunde starta redan 08:30. Fler inspel kan 
skickas till MH som ser över tidsplaneringen.  
 

§ 117 Nämndinformation  
MH informerade om att nämndinformationen kommer att uppdateras och anpassas för fler 
förtroendevalda inom SLS. Arbetet beräknas vara klart i augusti.  
 

§ 118  Jävsdeklaration  
Alla i nämnden ska årligen lämna in en ny jävsdeklaration. MH skickar ut förra årets blankett till 
ledamöterna. 
 

§ 119 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 Programkommittén  
OB informerade att våren innehållit många programaktiviteter. Bz 103 genomfördes 1–3 juni 
och mötet om NLL den 1 juni. Även har många webinarium genomförts. Planering inför hösten 
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och kommande fortbildningsdagar pågår. Tidningen om fortbildning har getts ut och innehöll 
många kommande aktiviteter. 

  
Forskningsdelegationen 
OW rapporterade att delegationen arbetat med granskning och underlag inför utdelningen av 
forskningsanslag. Delegationen planerar ett internat där de kommer att diskutera framtagande av 
forskningspolicy samt hur de kan förbättra utlysningen av nästa års anslag. De kommer även 
arbeta med att engagera fler personer i prioriteringskommittén. Delegationen arbetar med frågan 
om hälsodata tillsammans med MiH. De ska även gå igenom sina nya uppdrag i den reviderade 
verksamhetsplanen. 

 
Utbildningsdelegationen 
HH rapporterade att delegationen ska ha ett internat i höst där de ska prioritera i sina uppgifter 
och dela upp ansvarsområden. De två nya ledamöterna ska även introduceras i delegationens 
arbete. 

 Etikdelegationen 
MS sa att AC, som tar över rollen som ordförande i DME 1 juli, är väl insatt i delegationens 
arbete och att övergången till ny ordförande kommer att gå smidigt. 
SLS har tillsammans med SLF skrivit ett brev till Smer om att de förnyat bör utreda frågan om 
läkarassisterat döende. Etikdagen kommer att genomföras 24/11 på temat utmaningar i krig och 
katastrof med koppling till kriget i Ukraina. En återträff för deltagare från etikkursen 2019 
kommer genomföras 23/11. Inkomna nomineringar till Hippokratespriset gås igenom och beslut 
om pristagare tas på mötet i augusti. Planering inför Almedalsseminariet om privata 
sjukvårdsförsäkringar pågår. Även så har frågan om Jehovas vittnen och blodtransfusion 
diskuteras vidare.  
 

 Kvalitetsdelegationen 
KPH rapporterade att mycket på gång i delegationen och kommittéerna under den: 

• uppdraget efter fullmäktige att fortsätta driva utvecklingen av använde av 
patientrapporterade utfallsmått som exempelvis PROM och PREM ska hanteras 

• Deltagande i dialogsalonger om vad kvalité är utifrån ett professionsperspektiv  
• Diskussion om vårdplatser pågår, ev. med chefläkarnätverket, en fortbildningsdag 

planeras 
• Läkemedelskommittén genomförde mötet om Nationella läkemedelslistan 
• eHälsokommittén planerar för sin eHälso-dag  
• Kommitté för säker vård planerar en fortbildningsdag om diagnostisk fel  

KPH:s överväger att utse en vice ordförande i delegationen inför att hennes mandatperiod löper 
ut för att underlätta överlämning.  

Kandidat- och underläkarföreningen 
SWG rapporterade att KUF deltagit på Stora Likarättsdagarna i Malmö där de även spelade in ett 
podd-avsnitt live. De har haft ett webinarium tillsammans med Stockholms sjukvårdupprop som 
hade fokus på unga läkares situation. De planerar även ett webinarium om etik och en 
masterclass om global psykisk hälsa. Inför granskningen av KUF:s priser kommer OW hålla i en 
internutbildning för styrelsen. En ny ledamot har även valt in i styrelsen. 
  

 

 

Kunskapsstyrning 
CIL rapporterade att gruppen påbörjat sina fördjupande intervjuer efter enkäten. I flera av 
intervjuerna har det framkommit att många som suttit i NPO haft bristande arbetsbeskrivningar 
till sina uppdrag vilket påverkat slutprodukterna. Gruppen återkommer med en längre dragning 
på mötet i augusti.   
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 Covid-19-gruppen 
TA rapporterade att gruppens sista möte är den 8 juni. Efter det mötet kommer gruppens arbete 
utvärderas med hjälp av en extern konsult.  

Kloka Kliniska val  
SC rapporterade att arbetsgruppen arbetar med sin slutrapport.   
 

 Klimatgruppen 
SC rapporterade att gruppen arbetar vidare med Bz om planetär hälsa i september. 
 

 Ungas psykiska hälsa 
Nämnden har förlängt gruppens mandat med ett år. Rapporten som arbetsgruppen tog fram ska 
tryckas upp och Maria Hallerbäck ska träffa ett antal politiker för att diskutera frågorna i närtid.   
 

§ 120  Omvärldsbevakning och remisser   
OW och MiH ansvarar för en remiss och Europeiska hälsodata. KPH och PJ bereder SLS svar på 
beredskapsremissen. SOU:n vägen till ökad tillgänglighet har kommit, där bl.a. möjligheten att 
kombinera jobb som forskare och läkare med annat arbete berörs.  

JLB rapporterade att en kommunikationsplan för att få ut SLS valfrågor ska tas fram. Delar av 
nämnden och kansliet ska åka till Almedalen. Satsningen på läkares fortbildnings fortsätter. 
Underlag till ledare i tidningen Svensk Kirurgi har tagits fram. TA ska blogga på Stockholm 
Science City och lyfta forskningsfakta. TA:s sommarbrev ska skickas ut. 

Kommunikation av SLS pristagare ska förberedas och pressmeddelanden går ut i augusti. 
Pristagarna får inte spridas innan dess. En digital tidning där pristagarna presenteras ska även tas 
fram. Ett eventverktyg för programverksamheten kommer att tas fram. JLB ska även titta på 
verktyg för textdrivna filmer som kan få flera att uppmärksamma vad SLS tycker. Hon ska även 
hjälpa till med formgivning av skriften Hållbara val för läkare enligt tidigare diskussion på 
mötet. 

Det nämndes att SLF gick ut med en debattartikel på krav på fortbildning nyligen.  

§ 121 Inbjudningar  
Inbjudningar finns bifogade på lista i handlingarna. 

§ 122 Övriga frågor  
TA tackade av MS som avgick från posten som Etikdelegationens ordförande. Han tackade även 
CB, som avgick som ledamot av nämnden, för hennes insatser. TA bjöd in dem båda till ett 
kommande nämndmöte för att tackas av fysiskt.  

TA avslutade mötet 

 

Dag som ovan  

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Catharina Ihre Lundgren  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 


