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PROTOKOLL 

fört vid fysiskt/digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 5 oktober 2021 kl. 

10.00-12:30 och 13:15-16.00.   

 

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), 

Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, ordf. delegationen 

för medicinsk etik) fram till § 143 kl. 12:30, Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för 

medicinsk kvalitet) med från § 144 kl. 13:15, Susanna Althini (SA), Christina Bergh (CB), Stella 

Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm (JDS), Karin Rådholm (KR), Niklas 

Ekerstad (NE). 

 

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

Karlsson, (NK, vice ordf. Kandidat- och underläkarföreningen) med från § 130.  

 

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

Johansson (SAJ, organisations- och utredningsansvarig), Jaana Logren Bergqvist (JLB, 

kommunikationsansvarig), Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare). 

Inbjuden gäst: Kåre Jansson (KJ) deltog under § 143. 

 

§ 127 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse CIL att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 128 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

§ 129 Nämndprotokoll 2021-08-31 

NE hade en synpunkt om att ersätta sista meningen i § 114 ”PJ och NE får ta fram ett utkast till 

hur en sådan modell kan se ut.” med ”PJ och NE kommer att sammanställa inkomna remissvar 

från specialitetsföreningarna. Sammanställningen kommer att utgöra grund för en diskussion på 

ett kommande nämndmöte rörande möjliga strategier för spridning av Hippokratesrevision”. 

Protokollet godkändes med ändringen och lades till handlingarna.  

§ 130 Anmälningsärenden 

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 131 Ordförande rapporterar 

TA rapporterade om den stora mängd remisser som kommit in till SLS de senaste månaderna. 

Flera i nämnden har lagt ner mycket tid på att besvara dessa. Föregående vecka deltog han i en 

paneldiskussion under Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds vecka. Han deltog på 

konferensen ”Framtidens specialistläkare” där han delade ut SLS Hållbarhetspris. SLS har haft 
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presidiemöte med Svensk sjuksköterskeförening där gemensamma frågor diskuterades. Han har 

modererat SLS webinar med Sofia Wallenström, haft styrelsemöte med Agenda för hälsa och 

välstånd och möte med Covid-19 gruppen. TA har även träffat Mats Bojestig för att diskutera 

kunskapsstyrning.  

 

§ 132 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade om att hon i egenskap av ordförande för Svensk Kirurgisk förening deltagit i 

ett representantskapsmöte anordnat av Läkarförbundet där statens styrning av sjukvård och 

kunskapsstyrning diskuterades. 

§ 133 Kanslichefen rapporterar 

En skriftlig rapport har skickats ut inför mötet. Projektet om att digitalisera ST-kurser har 

genomfört ett utbildningstillfälle, bl.a. utifrån utredning som HH och SAJ gjort. De föreningar 

som deltog har lämnat positiv respons och SLS bör anordna fler utbildningstillfällen. Ett 

ramavtal med SÖS och två utbildningsledare har slutits för att driva arbetet vidare. 

Många efterfrågar hybridmöten i huset. En programgrupp har bildats i kansliet med uppdrag att 

lösa beställningar på möten, teknik samt resurser som behövs för genomförande. Gruppen 

arbetar med att ta fram verktyg för att förenkla beställning av möten. Antalet bokningar i huset 

har ökat, både större bokningar i salen och mindre från medlemsföreningar som vill utnyttja 

mötesrummen.  

§ 134 Ekonomi 

Kanslirapporten innehöll en redogörelse över ekonomin. MaH lyfte att konferensverksamheten 

fortfarande ligger under budget men att det kompenseras av att medlemsintäkterna ligger en 

miljon över budget. Många delegationer och grupper har hittills inte förbrukat sin tilldelade 

budget men flera har bokat in internat och möten i höst. MaH nämnde även att State of The Art 

Covid-19 konferensen beräknas att gå plus minus noll ekonomiskt. 

 

 Beslutsärenden 

§ 135 Beslut om direktiv och sammansättning av arbetsgrupper 

 

• Direktiv arbetsgrupp sjukvårdens organisation och styrning (uppdaterat efter 

diskussionen den 31 augusti) (motion 4 och VP)     

 

På nämndmötet i augusti diskuterades direktiven till gruppen och en uppdaterad version är 

bifogad. Direktivet innehåller 4 delar; kartlägga nuvarande organisation, ta fram förslag på ett 

kortfattat policydokument, lämna förslag på hur SLS kan stärka läkarprofessionens ägandeskap 

och att ta fram förslag för hur förslagen ska realiseras. Det finns mycket material från tidigare 

som arbetsgruppen kan bygga vidare på och revidera vid behov. 

Nämnden ger inspel på direktivet och lyfter kritik som finns mot SKR:s roll och nämner att det 

redan idag finns etablerade utvärderingsmodeller som kan utvecklas.  

 

TA föreslår att nämnden utser CIL till ordförande för gruppen. Gruppen ska bestå av ledamöter 

från nämnden och de som vill ingå kontaktar CIL och PJ, men alla i nämnden är välkomna att 

inkomma med inspel till gruppens arbete. 

 

Beslutades att anta direktivet för gruppen  

Beslutades att utse CIL till ordförande i gruppen 

 

• Ledamöter till arbetsgruppen med uppdrag att utforma arbetsordning för SLS 

förtroendemannarevisorer (Proposition 5)  
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PJ föredrog förslaget till sammansättning för den arbetsgrupp som ska utforma arbetsordning 

för SLS förtroendemannarevisorer. Det var att utse Hans Hjelmqvist till ordförande samt 

Margaret Troein och Stefan Lindgren till ledamöter i arbetsgruppen.  

 

Beslutades att anta förslaget till sammansättning för arbetsgruppen. 

  
§ 136 Fastställa reviderade stadgar för SLS föreningar 

MH och SAJ gick igenom ändrade stadgar för SLS föreningar som inkommit till SLS för 

fastställande av nämnden. Samtliga stadgeändringar är korrekta.  

 

Stadgeändringar för SLS sektioner med anledning av medlemsreformen   

• Plastikkirurgi – för att kvarstå som sektion 

• Obstetrik och Gynekologi – om att bli medlemsförening 

Beslutades att fastställa stadgeändringar för sektionen för Plastikkirurgi och 

medlemsföreningen för Obstetrik och Gynekologi. Sektionen för Plastikkirurgi ombes att vid 

nästa stadgerevidering lägga till bestämmelserna i SLS stadgar § 36c) och § 36h) samt göra 

mindre justeringar i stadgan. Förslag till formuleringar finns i SLS Normalstadgar. 

Medlemsföreningen för Obstetrik och Gynekologi ombes att vid nästa stadgerevidering ta 

bort skrivningar om individuellt medlemskap. Se underlag till punkt 10 på 

föredragningslistan för 2021-10-05. 
 

§ 137 Uppdatering om inrapportering av medlemsföreningarnas och sektionernas 

medlemsregister (för beräkning av avgift, mandat mm) 

I år är första året med den nya organisationen efter medlemsreformen. Medlemsföreningar och 

sektioner ska inrapportera sitt medlemsregister till SLS senast den 1 november för att deras 

mandat till fullmäktige och medlemsavgift för 2022 ska kunna beräknas. Kansliet hjälper de 

föreningar som behöver hjälp vid inrapportering av register. På mötet i december fastställer 

nämnden mandat för de föreningar vars mandat förändrats. 

  
§ 138 Utse sakkunniga till Justus Ströms föreläsningsfond  

Fonden förvaltas av SLS men Svenska Infektionsläkarföreningen hanterar fondens avkastning 

och föreläsning. SILF har inkommit med förslag på sakkunniga som nämnden ska ta beslut om. 

De föreslår Hans Norrgren och Marie Studahl till ordinarie ledamöter och Gisela Otto och Anita 

Hällgren till suppleanter. Marie Studahl har preliminärt tackat ja till platsen men ej bekräftat. 

Om förändring sker tar nämnden upp ärendet igen på sitt nästkommande möte.  

 

Beslutades enligt förslag. 

§ 139 Utse ny ledamot till Forskningsdelegationen 

Delegationen har varit en ledamot kort sen i våras och OW presenterar förslag på att Anders 

Halling ska väljas till ny ledamot. 

Beslutades enligt förslag. 

§ 140  Utbetalning rekvisition 

MaH informerade om beslut årligen tas för att utbetalning ska kunna ske. 

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 14 på föredragningslistan för 2021-10-05.  

§ 141 Årsredovisning samförvaltningen 

MaH informerar om att vi i år har delat ut ca 30 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner lägre än 

föregående år. Verksamhetsbidraget har varit lägre i år och antalet ansökningar varit färre.  

Årsredovisningen kommer att skickas till nämnden för underskrift via det digitala 

signeringsverktyget Penneo. 
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Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 15 på föredragningslistan för 2021-10-05 

 

 Diskussions- och informationsärenden 

§ 142  Uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller 

vid kris och krig 

NE har utsetts till SLS representant i Socialstyrelsens expertgrupp. Uppdraget ska utgå från 

befintliga nationella principer som togs fram våren 2020 och gäller prioriteringar inom både 

intensivvård och rutinsjukvård. NE hade förberett en presentation där han beskrev bakgrunden 

till nuvarande lagstiftning som beslutades 1997. Han lyfte uttalanden SLS gjort de senaste åren 

gällande att värna prioriteringsplattformen.  

Nämnden kom med inspel till NE gällande hur situationen under coronapandemin har ställt 

många läkare inför svåra prioriteringar, särskilt för de som arbetat på IVA där antalet vårdplatser 

varit begränsat. NE tackade för all input som han tar med sig i sitt arbete. Presentationen 

kommer att skickas ut till nämnden efter mötet.  

 

§ 143 Statistik om forskande läkare och resurser för forskning 

PJ inledde med att redogöra för bakgrunden för punkten. SLS har länge velat bygga upp en 

databas med fakta om forskning, antalet forskare och resurser till forskning. Det är en bra service 

till SLS medlemmar och föreningar att kunna följa utvecklingen och sådan statistik har ej funnits 

tillgänglig tidigare. 

KJ har gjort arbetet med att kartlägga läkares forskning och resurserna över tid. Statistiken 

omfattar även docenter. 

Antagna till läkarutbildningen har ökat på senare år, trots det har antalet disputerade hängt med. 

I löpande priser har utgifterna för forskning ökat. Alf-anslagen räknat på disputerade läkare har 

också ökat. Offentlig sektors FoU-utgifter har ökat mer än inflationen. Den privata sektorn är 

inte med i de presenterade siffrorna. Antalet disputerade läkare har ökat bland kvinnor medan 

antalet minskat bland männen. Samtidigt har tillgången till handledare, särskilt yngre, minskat. 

JDS nämner att en enkät som gjorts av Nationella vårdkompetensrådet som visar på färre 

sökande till professurer och att många tjänster ej kan tillsättas. TA lyfter att det hade varit 

intressant att se en uppdelning på specialiteter.  

JLB säger att statistiken inte ska spridas utanför nämnden då det inte är bestämt hur rapporten 

ska lanseras än. 

§ 144 Verksamhetsplan 

SLS har tvååriga verksamhetsplaner och den nuvarande planen sträcker sig mellan 2021-2022. 

På FM i maj fick nämnden en uppmaning att se över hur medlemsföreningar och sektioner kan 

involveras mer i arbetet att ta fram VP. SAJ föredrog för hur processen att ta fram VP sett ut 

tidigare år och lyfte flera förslag på hur föreningarna kan involveras tidigare i processen. 

Förslaget med en enkät vartannat år, hösten inför att VP ska beslutas, med en uppföljning på 

ordföranderådet i februari fick medhåll från nämnden.  

Nästa vecka kommer MaH skicka ut instruktioner inför budget 2022 till delegationer och 

kommittéer där de kan inkomma med revideringar avseende aktiviteterna för 2022. 

 

§ 145 Ordföranderåd 13 oktober 

Sista anmälningsdag till ordföranderådet är den 6 oktober och 44 personer har anmält sig, varav 

41 personer från föreningar och lokala läkarsällskap. Det har inte kommit in några föranmälda 

frågor från föreningarna. Det ger tid till PJ och SAJ att informera om uppföljning från 

Fullmäktige och digitalisering av ST-kurser och programkommittén att informera. Nämnden ser 

gärna att det finns möjlighet till spontana frågor i slutet av rådet. De lyfter att exempelvis 

Kardiologföreningen kan ges tid att informera kort om covid-19-vaccin och biverkningar. MiH 

informerade om vad han kommer ta upp på sin punkt om läkemedelsfrågor.   
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§ 146 State of the Art Covid-19 2021  

TA rapporterade om att arbetet med konferensen fortlöper enligt plan. Det finns ett stort intresse 

för att bidra med eget program och det har kommit in fler abstracts i år än föregående år. Statens 

veterinärmedicinska anstalt har gått in som partner till konferensen. JLB informerade om att 

bilagan som kommer att gå ut med Läkartidningen den 13 oktober är klar.  

 

§ 147 Årshögtid 

Planeringen för årets prisceremoni pågår och den kommer inledas med ett mingel med 

efterföljande middag under vilken pristagarna kommer att presenteras. Inbjudna till 

prisceremonin är årets pristagare, hedersledamöter, nämnden och kansliet.  

 

§ 148 Rutin för hantering av ansökan för att bli medlemsförening 

MH föredrog rutinen, dess innehåll och hur hantering av ansökningar ska ske för att det ska vara 

tydligt och ske på ett enhetligt sätt. Rutinen är uppdelad i processen vid nyansökningar och när 

nuvarande sektioner ansöker om att bli medlemsförening. 

 

§ 149 Valberedningens arbete  

MH informerade om att valberedningens arbete kommer att starta i oktober. 2022 löper 

mandatperioden ut för 9 av nämndens 14 ledamöter. Av dessa kan alla utom två föreslås till 

omval. Valberedningen ska även föreslå revisorer och allmänhetens representanter till 

Etikdelegationen. 

 

§ 150 Information om associerade föreningar 

MH informerade om statusen för SLS associerade föreningar. Tre av våra associerade föreningar 

har upphört med sin verksamhet. Det är Svensk Förening för Medicinsk Utvecklingsbiologi, 

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet och Svensk Katastrofmedicinsk Förening. De två 

första har inkommit med årsmötesprotokoll från när föreningarna upphörde. MH har ej fått 

kontakt med tidigare styrelse i Svensk Katastrofmedicinsk förening men har blivit kontaktad av 

en annan person som är intresserad av att starta upp föreningen igen. Svensk Epidemiologisk 

Förening har valt att inte längre vara associerad Förening till SLS och inkommit med 

årsmötesprotokoll där beslutet framgår. Svensk Flyg- och Marinmedicinsk förening har 

inkommit med en ansökan att bli associerad förening. Den kommer tas upp för hantering i 

nämnden senare i höst. Information om förändring bland de associerade föreningarna kommer 

att ges till fullmäktige i maj. 

 

§ 151 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 

 Programkommittén 

OB redogjorde för kommitténs arbete. Konferensen Framtidens specialistläkare har genomförts 

med många deltagare. TA höll tal och delade ut årets Hållbarhetspris och HH deltog på den 

nationella BT-dagen. För två veckor sedan deltog KUF i en nationell dag om aktiva åtgärder mot 

diskriminering och rasism. De kommer att följa upp sitt deltagande med en artikel som OB 

hjälper till med. En artikel om Berzeliussymposiet om dysfagi är klar och ska publiceras inom 

kort. Det är många webinar på gång, bland annat om ungas psykiska hälsa, Barnläkarföreningen, 

Nobelförsamlingen och SVAM:s lunchseminarium.  

OB ska träffa Barbro Westerholm i november och prata om hennes bok ”Om att aldrig ge upp”.  

Kommittén har möte i början av december och ska planera för verksamheten 2022-2023.  

Nämnden uppmanas att komma in med förslag på aktiviteter till Sophie Palmquist-Klockhoff.  

 

 Forskningsdelegationen 

Delegationen förbereder för 2022 års utlysningar av forskningsanslag. Prioriteringskommittén 

arbetar med beredning av texter. Det saknas fortfarande representanter i vissa 

bedömningsgrupper. Arbete pågår med att ta fram en forskningspolicy och översyn av de olika 

typerna av anslag som delas ut från SLS. Nya idéer för att försöka få till mer extern finansiering 
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har diskuterats. CIL nämnde goda erfarenheter från Bengt Ihre Research Fellowships processer 

som man kan titta på. Ett fysiskt möte med SLS sommarstipendiater kommer att genomföras.  

En utredning om forskningsinfrastrukturer som letts av Tobias Krantz har föreslagit en ny 

myndighet med ansvar över digital infrastruktur. Denna fråga bevakas. På delegationens internat 

i december kommer frågan om hälsodata och integritet samt hur uppgifter delas i 

forskningssammanhang diskuteras. 

 Utbildningsdelegationen 

Termin 1 på nya läkarprogrammet pågår och bevakas av delegationen. Den 17 januari planeras 

ett möte med SoS om ”Vägen till svensk läkarlegitimation” som handlar om kunskapsprovet för 

läkare utbildade i tredje land. Mötet som blir ett hybridmöte kommer troligtvis att finansieras av 

SoS. 

Delegationen arbetar med frågor som rör BT och ST bl.a genom ST-rådet och en arbetsgrupp i 

Nationella vårdkompetensrådet. Aktuella frågor är antalet platser för AT och BT. Kansliet och 

Mattias Bjarnegård utreder hur vi kan gå vidare med certifiering av subspecialiteter inom 

radiologi.  

En ledamot har avsagt sin plats i delegationen och arbete kommer göras för att få in nya 

ledamöter.  

SC tar upp frågan om lång väntetid till AT-tjänstgöring, att snittiden att bli klar med ST är 8 år 

samt den brist och ohälsa det kan skapa. Hon ser det som en viktig fråga där det behövs 

beredskap att förändra innan det går för långt. HH och JDS säger att det är frågor som de arbetar 

med genom bland annat vårdkompetensrådet där data på området tagits fram. CIL lyfter att en 

längre ST inte behöver betyda att läkarna inte kommer ifatt senare i karriären.   

 Etikdelegationen 

Etikdagen kommer att genomföras den 29 november med temat Postpandemin. Stefan Ström 

som tilldelades Hippokratespriset uppmärksammades med en artikel i Dagens Medicin som fått 

bra mottagande och spridning. JLB informerade om att en presskonferens kommer att hållas den 

8 oktober gällande utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar. MS som ingick i utredningen 

har varit kritisk mot utfallet i utredningen och Etikdelegationen kommer att gå ut med ett etiskt 

uttalande som handlar om egenfinansierade vårdtjänster tillsammans med etiska rådet i 

sjuksköterskeföreningen. JBL har kontakt med TT gällande spridning av uttalandet  

 

 Kvalitetsdelegationen 

KPH redogjorde för att många frågor som rör delegationen är på nämndens bord och att 

arbetsformer för hur delegationen kan stötta upp med sin expertis behöver hittas. 

E-hälsodagen genomfördes i våras. Kommittén för kvalitetsutveckling ingår i SIS arbete med 

registrering av medicinska implantat. Kommittén för Ehälsa ingår också i ett SIS-arbete att titta 

på vård-appar där det är viktigt att SLS har insyn i hur det arbetet sker. Kommittén för Säker 

vård hade en träff med SoS gällande nationell handlingsplan för säker vård. En e-utbildning om 

patientsäkerhet är på gång och en det pågår ett arbete med en första rapport om hur säker vård 

ska följas upp och mätas. Arbetsgruppen kloka kliniska val har möte på fredag.  

KPH representerar SLS i arbetsgruppen Magnet4Europe som arbetar med frågor som hållbart 

arbetsliv och god arbetsmiljö med både lärande och forskning. 

 Kandidat- och underläkarföreningen 

KUF har haft en arbetshelg där styrelsen planerat det kommande året. KUF har årsmöte i 

november och överväger att lägga fram stadgeförändringsförslag för att möjliggöra associering 

av föreningar till KUF. Planeringen för deras medlemsgalan pågår men med beredskap att ställa 

in det fysiska firandet beroende på hur coronapandemin utvecklas. Processen med 

Asklepiospriset är klar och arbetet med debattpriset Röst och Etikpriset Columna närmar sig. 
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KUF arbetar även med flera artiklar; en artikel om diskriminering i samarbete med OB, en 

gällande stoppet för studieortsbyte inom det gamla läkarprogrammet och en om regeringens 

förslag i höstbudgeten om höjd ränta på studielån. Nämnden instämmer i att den sista frågan är 

viktigt att driva då höjd ränta på studielån slår hårt mot läkarstudenter som har en lång studietid 

och att det även kan påverka deras möjlighet till ideellt engagemang vid sidan av studierna. 

 

 Covid-19-gruppen 

Covid-19 gruppen har återkommande möten varje månad under hösten. På det senaste mötet 

hölls en lång diskussion kring rapportering av biverkningar och uppskjuten vård. 

 Klimatgruppen 

SC rapporterade att gruppen förbereder inför Berzeliussymposium med tema planetär hälsa. Hon 

lyfter även att SLS bör driva frågan om kost och klimat mer. PJ nämner att det ingår i SLS 

Klimatpolicyn att den mat som vi serverar och äter inom vår verksamhet ska vara mer 

klimatanpassad. 

 

 Ungas psykiska hälsa 

Samma dag som nämnden sammanträder anordnar gruppen ett seminarium om ungas psykiska 

hälsa som har många anmälda. Frågan om hur gruppen ska arbeta vidare efter Kraftsamlings-

rapporten diskuteras. MiH har blivit inbjuden till Uppsala Health Summit om i år har tema 

mental hälsa och undrar om någon är intresserad av att delta.  

 

§ 152  Kommunikation och omvärldsbevakning  

Regeringens budgetproposition har presenterats. Ett särskilt underlag har inte tagits fram till 

nämnden men det finns en sammanfattning på Socialdepartementets hemsida. Budgeten 

innehåller bland annat pengar till fortsatt beredskap gällande pandemin. En rapport från SoS 

uppdrag att utvärdera och följa upp vårdskulden kom förra veckan. En vårdanalysrapport har 

kommit ut om omställning till nära vård. Kristdemokraterna har gått ut med ett förslag om en 

nationell vårdförmedling. FN har släppt en rapport om hur barns och ungas hälsa påverkats 

under pandemin och lock-down. 

JBL hänvisar till kanslirapporten där kommunikationsaktiviteter framgår. Pressmeddelanden 

gällande årets pristagare har gått ut. En debattartikel publicerades i GP om krisen på 

akutsjukhusen, den fick bra spridning via TT. En slutreplik publicerades igår. På fredag kommer 

Etikdelegationens etiska uttalande gå ut. Bilagan till Läkartidningen är klar. Stor fokus kommer 

framöver ligga på att kommunicera ut SLS fortbildningsmodell. Nämnden får ett tips att läsa 

Magnus Isacsons debattartikel i Aftonbladet förra veckan som var välskriven och läsvärd.  

§ 153 Remisser och Inbjudningar  

Många stora remisser har besvarats de senaste veckorna.  

Remissvaret till ”God och nära vård - rätt stöd vid psykisk hälsa” som SA arbetat med har 

skickats in och ett uppföljande pressmeddelande har skickats ut. Svar på remissen Börja med 

barnen har beretts av Josef Milerad. Etikdelegationen har varit involverad i besvarandet av 

flertalet remisser bl.a. Screening cystisk fibros, ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar och 

ombuds rätt ta del av journaluppgifter. SA har varit ansvarig för remissen Vägledning och 

planeringsverktyg för att fördela patienter på fast läkarkontakt. Remissen Vilja välja vård och 

omsorg är under beredning. HH är ansvarig för remissen om särskilt förordnande att utöva 

läkaryrket. En remiss om sjukvård och apotek på fartyg har besvarats efter beredning av 

sektionen för akutsjukvård. Remisser om högspecialiserad vård har skickats ut till alla 

föreningar. Remissen Nya regler för organdonation är på remiss hos våra föreningar och bereds 

av MS. MiH har ansvarat för ett flertal läkemedelsremisser. 

Föreningarna har framfört kritik mot korta svarstider på remisserna. Den synpunkten har vi 

framfört tidigare när remisser skickat in. 
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Inbjudningar finns som bifogad lista till handlingarna. 

§ 154 Formerna för det ideella engagemanget 

TA lyfter frågan hur vi centralt kan hjälpa våra föreningar i deras arbete och hur man får ett 

hållbart arbetsliv med tid för engagemang. Man ser ofta att det är samma personer som väljer att 

engagera sig och tar på sig flera uppdrag. PJ säger att frågan även är större än det individuella 

perspektivet då SLS som organisation har höga ambitioner och mycket bygger på individers 

engagemang. Nämnden diskuterade att vissa regioner tidigare låtit medarbetare utföra 

förtroendeuppdrag på arbetstid vilket förenklade för individer att ställa upp som föreläsare eller 

engagera sig i föreningsverksamhet men att förutsättningarna förändrats sen dess. De 

diskuterade att det bör ses meriterande och inte belastande att vara engagerad och att många har 

svårt att ta den tiden i sina scheman. Även nämns att det är av vikt för organisationer som SLS 

och dess återväxt att den yngre generationen ges förutsättningar att kombinera arbetsliv och 

engagemang. Nämnden tar upp frågan igen för diskussion på sitt internat i januari. 

 

§ 155 Övriga frågor  

SC lyfter frågan om identitetspolitik och cancel-culture och hur det börjar få spridning inom 

universitetsvärlden i Sverige. SC anser det vara viktigt att bevaka frågan och skickar ut en artikel 

på temat till nämnden efter mötet.  

NK lyfter den aktuella remissen om förordnanden att utöva läkaryrket och hur det påverkar 

möjligheten att vikariera som underläkare. Remissen är just nu på underremiss i föreningar och 

sektioner och har ej diskuterats i detalj. KUF kommer att inkomma med ett svar på remissen.  

OB tipsar om seminariet om ”Aktiva åtgärder - Rasism och dess uttryck” som SLS anordnade 

tillsammans med Region Skåne. Han skickat ut en länk efter mötet där man kan ta del av 

föreläsningen i efterhand.  

 

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 

 

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Catharina Ihre Lundgren    

   

 


