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PROTOKOLL 
fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den den 6 oktober 2020 kl. 10.00-
12.00 och 13.00-15.00 via Zoom.  
 
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), 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), Bo Runeson 
(BR), Ingmarie Skoglund (IMS) från kl 13, Johan D Söderholm (JDS). 
 
Adjungerad ledamot: Anna Theresia Ekman, (ATE, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen) ersätts 
av Emma Hammarlund (EH). 
 
Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Marie Hiller (MaH, ekonomiansvarig), Susann Asplund 
Johansson (SAJ, organisationssekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig). 
 
§ 121 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse Bo Runeson. 
 

§ 122 Godkännande av föredragningslistan 
Godkändes med följande ändringar; punkt 12 bordlades.  
 
Påpekades att nämnden på förra mötet sagt att klimatpolicyfrågan och nämndledamot i 
arbetsgruppen skulle tas upp på detta möte, frågan tas upp på nästa möte.  
 

§ 123 
 

Nämndprotokoll 2020-09-01 
Godkändes och lades till handlingarna.  
 
Kort diskussion om Välj vård klokt! som skjuts upp till nästa möte. CB, SV, KPH och 
Martin Serrander (utsågs till ordförande på förra mötet) samt Josabeth Hultberg (repr. för 
motionärerna) arbetar vidare på förslag till direktiv. SC återkopplar till Martin och Josabeth.  
 

§ 124 Anmälningsärenden 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 125 Ordförande rapporterar 
TA informerade om att kansliet och TA löpande stämmer av inbjudningar och frågor som 
kommer till ordförande. Covid-19-gruppen fortsätter ses regelbundet. Det vetenskapliga 
mötet ”State of the art Covid-19” tar form. SLS har haft flera större remisser som vi också 
kommuncerat. TA arbetar med artikel om god och nära vård, och efterfrågar input. TA hade 
deltagit i webinar som ordnats av arbetgruppen för kraftsamling för ungas psykiska hälsa. 
BR informerade om att moderatorn från webinaret, Sofia Lindstrand, inbjudits ingå i 
arbetsgruppen och att ordförande Josef Milerad inbjudits föreslå utbildning för rektorer. 
 

§ 126 Vice ordförande rapporterar 
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LR informerade om att sektionen för kirurgi på sitt årsmöte fattade beslut om att bli 
medlemsförening i SLS, men har inte tagit stadgeändringar, vilket kräver två årsmöten. 
 

§ 127 
 

Kanslichefen rapporterar 
PJ föredrog utskickad rapport. Antalet medlemmar i SLS har inte minskat, första gången på 
cirka femton år. Kansliet lägger mycket resurser på digital mötesteknik och hjälper 
medlemsföreningar med årsmöten. Restaurangen har yrkat på kraftigt sänkt hyra hela 2020 
på grund av situationen med pandemin, erbjudandet från SLS om tillfällig rabatt på hyran 
kvartal 2 ligger i enlighet med vad som rekommenderas för branschen och parterna står 
långt ifrån varandra. Ett möte har hållits med Hagströmerbiblioteket som kommer att flytta 
in på KI-området. Mötet var mycket positivt och fokuserade på samverkan. 
 

§ 128 Ekonomi 
MaH redogjorde för prognosen som inte förändrats sedan förra nämndmötet, resultatet i 
SLS driftsbudget kommer landa på minus en halv till en miljon kronor 2020 främst pga att 
konferensverksamheten inte genererar inkomster.  
 
Årsredovisningen för SLS stiftelseförvaltning 
Årsredovisningen för stiftelseförvaltning är inte helt klart för påskrift, mail kommer från  
MaH senare i veckan. Ledamöterna uppmanades skriva ut, skriva under och posta tillbaka 
till MaH eller meddela om man vill ha förfrankerat kuvert. Det är i princip samma 
omsättning och utfall som året innan. PJ informerade också kort om att fonden 
(stiftelseförvaltn.) har hämtat sig väldigt fint och nu även registrerats som en 
hållbarhetsfond. 
 

 
 

Beslutsärenden 

§ 129 Beslut om Hållbarhetspriset 
Beslutades enligt förslag att utse Sofia Hammarstrand, ST-läkare vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhus, till mottagare av SLS Hållbarhetspris 2020.  
 

§ 130 Beslut om Hippokratespriset 
Beslutades enligt förslag att utse Åsa Warnof till Hippokratespristagare 2020.  
 

§ 131 Utdelning donation från Nordiska Medicinpriset 
OW informerade om att stiftelsen för Nordiska Medicinpriset vill skänka återstående 
stiftelsemedel till SLS i samband med att stiftelsen avvecklas. Pengarna kommer att betalas 
ut innan året är slut och uppgår till ca 250 tkr. Det står SLS fritt att besluta om hur pengarna 
ska delas ut men ett förslag från stiftelsen är forskning kring rehabilitering av patienter efter 
genomgången Covid 19-infektion, gärna yngre forskare, kanske stipendier. 
 
Forskningsdelegationen har valt att granska de ansökningar som kom in vid SLS corona-
utlysning. Bland inkomna ansökningar finns ansökningar inriktade på ”rehab. vid 
genomgången Covid-19”. Möte med stiftelsen om vilka som är lämpliga planeras, 
inriktningen är att fem ansökningar får dela på 250.000. 
 
Beslutades enligt föreslaget förfarande.  
 

§ 132 Utbetalning på rekvisition 
Beslutades enligt underlag. HH deltog inte i beslutet då han sitter i sektionen för anestesi 
och intensivvårds styrelse.  
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§ 133 Medlemsreformen 

Fastställa stadgar för medlemsföreningar antagna med villkor  
• Barnkirurgi 
• Nukleärmedicin 
• Rättspsykiatri 
• Rättsmedicin 
• Neurologi 
 

Fullmäktige 2020-05-26 antog 40 sektioner som medlemsföreningar under förutsättning att 
de fattar beslut om reviderade stadgar på nästkommande årsmöte (utöver de 8 sektioner där 
allt var klart och som redan på fullmäktige antogs som medlemsförening). Fullmäktige gav 
nämnden i uppdrag att bevaka att så sker, och delegerade till nämnden att fastställa 
reviderade stadgar i efterhand. 
 
Beslutades att fastställa stadgeändringar för barnkirurgi, nukleärmedicin och rättspsykiatri, 
rättsmedicin och neurologi samt att sektionerna antas som medlemsföreningar. Sektionen 
för rättspsykiatri ombes att vid nästa stadgerevidering lägga till bestämmelserna från SLS 
stadgar § 36b), c) och särskilt h). Förslag till formuleringar framgår av SLS Normalstadgar 
för medlemsförening som bifogas. Sektionen för neurologi ombeds göra en mindre justering 
vid nästa stadgerevidering så att stadgarna är i enlighet med SLS stadgar § 36e). 
 
PJ informerade om att flera årsmöten ligger sent. Hantering av blivande 
medlemsföreningarnas och sektionernas medlemsregister för beräkning av avgift, mandat 
mm, pågår i kansliet.  
 

 Diskussions- och informationsärenden 
 

§134 Delegationer och kommittéer – ärenden, lägesrapporter m.m. 
 

 Programkommittén 
OB informerade från Programkommitténs möte 2020-10-05. Många webinars har hållits 
sedan i våras, ett hade upp emot 900 deltagare. För nästa år planeras fortfarade digitala 
aktiviteter under våren.  Berzeliussymposierna är pausade under pandemin, ett symposium 
blir en bok istället (dysfagi). Anmälningsavgifter till digifysiska möten ska ses över. 
Kommittén får signaler från sektionerna om att de vill samverka om sektionsövergripande 
program. Programkommittén är en bra brygga till sektionerna.  
 
Kommittén har diskuterat sponsring och vill att det kommer upp som ärende på nästa 
nämndmöte. Annat som diskuterats är att lära ut hur man gör ett webinarium, t ex med 
instruktionsfilm.  
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 Delegationen för forskning 

Extra utlysning Hildegaard Maschefe - OW informerade om att det finns 665 000 kr att 
disponera för forskning om MS, och att de kommer utlysas för yngre forskare (före disp.) 
under oktober/november. Bereds av tre personer som granskar inkomna ansökningar. 
 
Extra utlysning Ingegerd Johansson - Det finns 653 000 kr i återstående medel för 
forskning om SLE, två till tre anslag för yngre forskare. Bereds av tre personer som 
granskar inkomna ansökningar, samtidigt som Maschefe-utlysningen. 
 
Delegationen ser över post doc., projektanslag och resebidrag, och nu även 
sommarstipendierna, forskarmånader samt engångsutlysningen för Covid-19 (10 anslag). 
Resandet nästan obefintligt, delegationen bereder hur de ska användas istället (ev. höja 
nivåer eller bredda) och återkommer till nämnden. Den 6 november hålls ett digitalt 
redovisningsmöte för sommarstipendiaterna.  
 
Fanns fråga om resebidragen kan satsas på klimatområdet i stället. OW tar med frågan till 
Forskningsdelegationen. 
 

 Delegationen för utbildning 
HH informerade om att UKÄ:s beslut om fakulteternas examensrätt tas i början av 
november. Minnesanteckningar från ST-rådet finns. Övergångsbestämmelser för BT är inte 
beslutade. Socialstylsen beslutar föreskrifter för BT/ST 2020-12-15. Nationella 
kompetensförsörjningsrådet har börjat bygga upp kansli, viktigt följa. Om SK-kurser, 
Socialstyrelsen ev. intresserade av att bidra med resurser till hur man ordnar kurser digitalt, 
viktigt bevaka. Pilot tas fram inom sektionen för allmänmedicin där SLS fortbildningspolicy 
används. Två ansökningar om certfiering har kommit, SLS kan behöva ta in extern hjälp för 
att bereda dessa.  
 
OB såg gärna att delegationen skriver till Socialdepartementet och efterfrågar 
övergångsbestämmelser. SC lyfte vidareutbildning och att generalistutbildningsdelen i 
specialiteterna minskar till förmån för subspecialisering, och ansåg att vi borde ha en linje 
om vikten av regelbunden uppdatering av generalistkompetensen.  
 

  Delegationen för medicinsk etik 
MS reflekterade över de senaste dagarna skriverier och media med anledning av president 
Trumps insjuknande i Covid-19. MS hoppades att DME:s deltagande i diskussionen hade 
bidragit till beslutet om att upphäva besöksförbudet i äldreboendena.  
 
DME:s gemensamma etikdag med Läkarförbundets etik- och ansvarsråd (EAR) arrangeras 
digitalt den 26 november.  
 

 Delegationen för kvalitet 
KPH hänvisade till protokollet, och informerade om att separata möten hålls med 
kommittéordförandena, då bl a kunskapsstyrning lyfts fram som viktig fråga. Andra frågor 
att arbeta med; SVF, direktiv till Välj vård klokt och spårbarhet av medicinska implantat. 
Delegationen tar SIS-kostnaden för att ingå i grupp. Delegationen vill bjuda in till 
webbaserade dialoger om kvalitet i stället för att ta fram en definition av kvalitet, input från 
Hippokratesrevisionen är viktig.  
 
SC deltar gärna i dialog om kvalitet (ingick i arbetsgruppen Hippokratesrevisionen och chef 
för klinik som granskats). OB framförde att Sophie på kansliet bör inkluderas om 
delegationen arrangerar dialoger. 
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 Lägesrapport KUF 

EH informerade om KUF:s aktiviteter under hösten, bl a webinarium om folkhälsa i 
världen. Ansökningarna för KUF:s etik- och debattpriser granskas för tillfället. En 
medlemsdag planeras i november. En medlemskampanj ska bedrivas, med hjälp av JLB på 
SLS kansli. Det planeras nationella intressegrupper inom de olika verksamhetsområdena.  
 

§ 135 Omvärldsbevakning 
SAJ samanfattade budgetproposition för 2021 på hälso- och sjukvårdsområdet och 
redogjorde för inkomna, besvarade och pågående remisser. TA informerade om programmet 
på det kommande ordföranderådet. Till ordföranderådet i februari 2021 vill TA att 
socialministern bjuds in, datum hålls öppet till dess.    
 
JLB redogjorde för press och kommunikation. Andra artiklar som bereds; 
kompförsörjningen i primärvården och privata sjukvårdsförsäkring. JLB ska kommunicera 
SLS pristagare. Kommunikationsarbete om det vetenskapliga mötet ”State of the art Covid-
19” har påbörjats. 
 

§ 136 Slutrapport från arbetsgruppen professionsbaserad kvalitetsrevision (Niklas Ekerstad, 
ordf) 
NE föredrog arbetsgruppens arbete. En modell har tagits fram för professionsbaserad 
medicinsk kvalitetsrevision. Modellen har använts i fem pilotgranskningar; tre inom 
primärvård, en hjärt-lungklinik och en kirurgkinik. I och med slutrapporten har 
arbetsgruppens uppdrag fullgjorts.  
 
Nästa fas i processen är preliminärt att  

• Rapporten trycks och lanseras i mitten av oktober, exempelvis med en debattartikel 
i LT  

• Rapporten skickas ut på internremiss till sektioner/medlemsföreningar med tre-fyra 
specifika frågeställningar kring hur de ser att modellen kan operationaliseras  

• Nämnden diskuterar den fortsatta stragien på internatet i januari.  
 
I diskussionen framfördes många positiva kommentarer. Framhölls att utgångspunkten bör 
vara att lära, inte granska och att styrkan är det kollegiala. Uttrycktes vissa farhågor när det 
gäller efterfrågan och finansiering. Ansågs viktigt få med universiteten och 
universitetssjukhusen. Kort diskussion om fortbildningsdelen; hur vill SLS vara med, vad är 
bra mått på fortbildning? Diskuterades kontakter med huvudmännen och samverkan med 
patientföreningar. Nämndes en EU-ackreditering av cancerverksamhet i Stockholm som NE 
kommer titta närmare på. Diskuterades kort hur det ser ut i övriga Norden. Framölls att 
kollegial kvalitetsgranskning är viktig och basen i professionell utveckling och att 
allmänläkarna måste få tid för att göra detta.    
 
TA riktade ett stort tack för väl genomfört arbete till NE och hela arbetsgruppen. Uppdrogs 
SC, KPH och PJ att ta fram frågor att skicka ut med remissen. 
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§ 137 Etik, AI och digital teknik 

IMS föredrog det utskickade underlaget som hade tagits fram av IMS, MS, MH och HH. 
Gruppen hade listat några frågor att arbeta vidare med: 

• Hur ”stora mängder patient- och individdata” hanteras är viktigt för förtroende hos 
allmänheten, samtidigt som den är av stort intresse för svensk forskning. Gruppen 
hade identifierat fyra undergrupper;  
a) Hur ser datatillgången ut? Vilka data finns tillgängliga och varför?  
b) Artificiell intelligens inom sjukvården. Kommer läkare som använder AI att 
ersätta läkare som inte använder AI?  
c) Beslutsstöd. Vem har ansvar? Behöver den enskilde ge samtycke? Kan innefatta 
AI/algoritmer. 
d) Utvärdering. I vilken omfattning/på vilka sätt kan denna göras/görs denna? 

• Professionsetiska frågor i tider när Artificiell Intelligens används i högre 
omfattning. Vem bär ansvaret för beslut och konsekvenser när AI/algoritmer 
används? 

I diskusionen framhölls Finland som gott exempel när det gäller kunskapsdatabaser och 
beslutsstöd. Hänvisades att nämnden skulle läsa life sciense-stragin kap 2. Föreslogs att 
gruppen tar fram ett kunskapsunderlag som reder ut begreppen, och föreslår strategiska 
frågorna utifrån ett SLS perspektiv till nästa möte. 
 
Beslutades att gruppen arbetar vidare och tar fram ett underlag till nästa nämndmöte. 
 

§ 138 Kunskapsstyrning 
SAJ föredrog utskickat underlag om kunskapsstyrning, där även SLS tidigare aktiviteter på 
området framgick. PJ föredrog förslagen i föreliggande remiss. KPH hade listat frågor att 
reflektera kring enskilt (skriva i chatten) och i grupper.  
 
Enskild reflektion:  

• Vad är din ingång i kunskapsstyrningsfrågan utifrån din roll i SLS? 
Gruppdiskussioner: 

• Vad är era tankar på förslagen i remissen? 
• Vad är viktigt för SLS att driva inom kunskapsstyrningsfrågan? 
• Hur gör vi det konkret på bästa sätt? 

 
Separat sammanfattning från enskilda refektioner och gruppdiskussionerna finns i bilaga. 
Disussionen kan dock översiktligt sammanfattas med att företrädare för professionen 
uppfattas saknas och kunskapsstyrningsorganisationen uppfattas som tung och 
resurskrävande och det fanns en skeptisk inställning till om arbetssättet är ändamålsenligt 
och ger rimlig utdelning. Trots det bör SLS driva att professionen finns representerad i 
kunskapstyrningsorganisationen.   
 
KPH sammanfattade. Delar av kunskapsstyrningen ingår inte i remissen som mest fokuserar 
på statens samordning. Professionerna är dålig representerade - vad kan vi lära oss av att det 
är via facket nomineringsinbjudan sker? Systemet måste utvärderas.  
 
Diskussionen sammanställs och tas med i beredning av remissvaret. 
 

https://www.regeringen.se/4a48d8/contentassets/cdda3e9fc7be4ea5b55afc99c5221fab/2019_ls_webb_tlg.pdf
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§ 139 Strategidiskussion och prioriteringar för ny tvåårig VP 2021-2022  

PJ informerade kort om arbetet som ska påbörjas. PJ ansåg att SLS nya organisation bör 
synas i VP, den bör vara mindre detaljerad, men ha fokusfrågor. Vi bör ta in underlag från 
medlemsföreningar och sektioner (enkät skickas ut) så att de får möjlighet ge input till 
verksamheten. Förfrågan till delegationer och kommitteer skickas ut tillsammans med fråga 
om budgetunderlag. TA ansåg att enkäten till medlemsföeningar/sektioner ska skickas ut för 
synpunkter till nämnden innan den går ut.  
 

§ 140 Övriga frågor och mötets avslutande 
Fanns inte några övriga frågor och mötet avslutades.  
 

 
Dag som ovan  
 
Vid protokollet: 
 
 
Susann Asplund Johansson 
 
 
Justeras: 
 
 
Tobias Alfvén    Bo Runeson 
 


