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PROTOKOLL 
fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 30 augusti 2022 kl. 10.00-11:30 och 
12:30-15.30.   
 

Närvarande 
Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf), Catharina Ihre Lundgren (CIL, vice ordf), Ola Björgell (OB, 
vetenskaplig sekr., ordf. Programkommittén), Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning), 
Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), Anders Castor (AC, ordf. delegationen för 
medicinsk etik), Karin Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet) deltog ej på 
§§ 137–152, Susanna Althini (SA) deltog ej på §§ 149–152. Stella Cizinsky (SC), Mikael Hoffmann 
(MiH), Johan D Söderholm (JDS), Soheir Beshara (SB), Niklas Ekerstad (NE) deltog ej på §§ 145–
152, Olle Larkö (OL). 

Adjungerad ledamot: Sara Wide Gustafsson, (SWG, ordf. Kandidat- och underläkarföreningen) deltog 
ej på §§ 145–152 

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). 

 

§ 123 Val av protokolljusterare 
Beslutades att utse OL att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 124 Godkännande av föredragningslistan  
Beslutades att godkänna föredragningslistan.  

§ 125 Nämndprotokoll och konstituerade nämndmöte 2022-06-07 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.  

§ 126 Informationsärenden, protokoll 
Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 127 Ordförande rapporterar 
TA rapporterade från Almedalsveckan där SLS genomförde tre välbesökta seminarier. Han 
deltog även i ett antal diskussioner och seminarier och var nöjd med SLS insatser i Almedalen. 
Det tragiska mordet på Ing-Marie Wieselgren samt att lyfta hennes gärningar lyftes. OB tar 
med frågan till programkommittén och Svenska Psykiatriska Föreningen kontaktas för att höra 
ifall de planerar något i hennes minne. Tidigare har SLS lyft kollegor som gått bort under året 
på årshögtiden. Nämnden kan maila JLB om det finns fler som kan nämnas. Covid-19 
gruppens utvärdering pågår och redovisas på nästa nämndmöte. TA har även träffat Sofia 
Rydberg Stale på Sveriges läkarförbund. PJ ska sluta den 30 september och AU har påbörjat 
rekrytering av ny kanslichef. En rekryteringsfirma är inkopplad för att ta fram en kravprofil och 
inspel kan skickas till TA och CIL.  
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§ 128 Vice ordförande rapporterar 
CIL rapporterade att hon är involverad i rekrytering av ny kanslichef. Föregående vecka 
anordnades Kirurgvecka där symposium om bl.a. kunskapsstyrning och fortbildning med HH 
genomfördes. Svensk Kirurgisk Förening antog sin stadga för att bli medlemsförening 2023.  
CIL har deltagit på ett internationells kirurgmöte i Wien där bl.a. life balance-frågor 
diskuterades och hon lyfte idén om mentorskap och ett nätverk för stöd för blivande kirurger 
med KUF. 

§ 129 Kanslichefen rapporterar 
PJ informerade om verksamheten varit låg under semestrarna och att huset varit stängt. 
Kansliet har varit på planeringsdagar i Köpenhamn. Restaureringen av nämndrummet är klar 
men arbetet med att laga fasaden på innergården är försenat.   

§ 130 Ekonomi 
MaH rapporterade att utfallet i stort ligger i linje med SLS budget men att deltagarintäkterna 
och medlemsintäkter ligger lägre än beräknat medan förvaltningsarvodena är högre. Utgifterna 
är lägre då flera förtroendemanna-grupper inte förbrukat sina budgetar. Personalutgifterna 
kommer vara lägre under hösten. Kostnaderna för husets uppvärmning kommer stiga då det 
funnits ett bundet elavtal som löper ut i höst.  

 Beslutsärenden 
 
§ 131 

 
Uppdaterad prislista fortbildning 2022  
Prislistan för deltagande på SLS fortbildningsdagar och policymöten har uppdaterats. 
Programverksamheten och dess utmaningar efter pandemin diskuterades dag 1 av internatet.  
 
Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 9 på föredragningslistan för 2022-08-30 
  

§ 132 Fastställa reviderade stadgar för SLS föreningar med anledning av medlemsreformen  
Sektionen för Psykiatri ansökte 2021 om att bli medlemsförening. Sektionen har på sitt årsmöte 
2022-03-17 tagit beslut om anpassning av sin stadga för att bli medlemsförening och har 
inkommit med dessa för fastställande till nämnden. Kansliet har granskat stadgan och samtliga 
stadgeändringar är korrekta.  
 
Beslutades att fastställa stadgeändringarna för Svenska Psykiatriska Föreningen  
 

§ 133 Val av experter till grupper – delegation till SLS ordförande 
En extra beslutspunkt lades till föredragningslistan.  
 
SLS får regelbundet inbjudningar att delta med representanter/expert i olika grupper. 
Nuvarande praxis vid hanteringen inbjudningar är att SLS ordförande, efter beredning av 
kansliet, gör en bedömning av inbjudan innan den skickas ut till närmast berörd nämndledamot, 
annan förtroendevald i centrala SLS eller berörd medlemsförening/sektion. Dessa inkommer 
med svar alternativt förslag till representant varefter ordförande fattar slutligt beslut. Ibland 
lyfts frågan i AU eller nämnden vilket skapar osäkerhet kring hanteringen. För att klargöra 
beslutsrätten föreslogs att ge SLS ordförande delegation att fatta beslut att utse representanter i 
expertgrupper. 
 
Beslutades att ge SLS ordförande delegation att fatta beslut om SLS representanter i olika 
expertgrupper.  
 

 Information- och diskussionsärenden 
  
§ 134 Förutsättningar för ideellt engagemang  
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Nämnden diskuterade hur förutsättningarna för ideellt engagemang ser ut och hur SLS kan få 
fler yngre kollegor att engagera sig. I nuläget får nämnden ett arvode men ingen ersättning för 
förlorad arbetstid.  
Synpunkter som kom fram i diskussionen:  

- Fler arbetsgivaren borde täcka lön och SLS ersätter i sin tur möteskostnaderna  
- De mer seniora kollegorna har lättare att styra över sin tid men det gäller inte alla. 
- Svårt att få ledigt för yngre kollegor samt för de som arbetar kliniskt och ofta är 

schemalagda 100 %.  
- Det är svårt att få yngre kollegor att sitta i styrelser och arbetsgrupper. 
- Svårt att komma loss och få ledigt för möten då det ej är fackligt arbete. Det fackliga 

engagemanget är mer inarbetat. Facket bjuds ofta in till möten men inte 
professionsföreningarna. Vi behöver ta en större plats vid sidan av facket. 

- Engagemang som inte är kopplat till arbetet får tas på fritiden alternativt genom uttag 
av kompledighet 

- Brist på tid är ett större problem än att få ett arvode. 
- Personer kan vara väldigt aktiva i flera arbetsgrupper utan att prioritering sker. Det kan 

göra att vissa verksamhetschefer ej ger sin personal ledigt.  
- OB berättade att Region Skåne tecknat kontrakt med ST-läkare där de i utbyte mot att 

sitta i kommittéer m.m. fick plusvärden och erfarenheter de kunde tillgodoräkna sig i 
sin ST-tjänstgöring.   

- OW sa att det är svårt att rekrytera bedömare till prioriteringskommittén och att 
ersättningen borde ses över. 

 
En arbetsgrupp kommer att bildas för att genomföra en översyn av frågan. CIL, SC, SWG, SB 
och SA anmälde intresse att ingå i gruppen, som påbörjar sitt arbete senare i höst. MaH bistår 
gruppen i deras arbete. 
 

§ 135  

 

Uppdrag efter fullmäktige  
Uppdrag som beslutades av fullmäktige har sammanställts för att nämnden lättare kan följa upp 
att allting fångas upp i organisationen och genomförs.  
 

§ 136 Hippokratesrevision  
NE, SA och PJ fick i uppdrag av nämnden i januari att undersöka möjligheten, att i samverkan 
med SFAM, driva revision inom allmänmedicin. De har haft ett antal möten med Magnus 
Isacsson och Eva Arvidsson från SFAM och nästa möte är på torsdag. Magnus har haft kontakt 
med SoS och Socialdepartementet. PJ ska även ta kontakt med SoS. Eva och SA har sonderat 
möjligheten att genomföra revision på tre enheter inom Region Kalmar. 
 

§ 137 Framtida medlemmar i SLS KUF   
SWG lyfte två frågor för diskussion till nämnden: BT-läkare och svenska studenter under/efter 
utbildning utomlands. 
I SLS stadgar står att den som avlagt läkarexamen i Norden eller innehar svensk 
läkarlegitimation kan ansöka om individuellt medlemskap i SLS, att studerande vid svensk 
medicinsk fakultet kan antas som studerandemedlem och att KUF är en samlande instans för 
SLS studerandemedlemmar och medlemmar med läkarexamen fram till legitimation. 
I och med det nya läkarprogrammet kommer alla studenter få legitimation vid sin examen och 
BT-läkarna blir inte medlemmar i KUF enligt nuvarande skrivning. KUF:s styrelse hade velat 
att även BT-läkare hade samlats i KUF för att inkludera fler och ge BT-läkaren en naturlig 
samlingsplats i SLS.  
 
Nämnden diskuterade problematik med de kommande BT-läkarna, var i organisationen de bäst 
passar in och var positiva till att se över vilka bestämmelser som finns i stadgan i nuläget. MH 
och SAJ ser över vilka hinder som finns i stadgan och håller kontakt med SWG.  
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SWG lyfte att personer som studerat utanför Norden velat bli medlemmar i KUF under sin AT 
i Sverige vilket de inte kan med nuvarande skrivning i stadgan. KUF hade velat möjliggöra för 
utlandsstudenter att bli medlemmar i KUF. SWG undrade även varför stadgan tillåter att en 
medlem har läkarexamen inom Norden men inte övriga Europa. SAJ sa att den delen av 
stadgan antagligen funnits sen innan Sverige blev medlem i EU. 
En ledamot lyfte att många som precis avslutat sina studier utomlands känner mindre 
tillhörighet till en specialitet och att medlemskap i KUF hade varit en lägre tröskel för att få in 
engagemang i SLS. HH föreslog att se hur Läkarförbundet valt att organisera sina 
utlandsavdelningar för studenter. SAJ och MH ser vidare på frågan och håller kontakt med HH 
och SWG. 
  

§ 138 Förändring i uppbyggnad av SLS KUF:s styrelse  
SWG berättade hur KUF:s styrelse är uppbyggd och att de diskuterat att ta bort 
styrelseposterna lokalortsordförande och ersätta dessa med ledamöter. För närvarande är 5 av 7 
poster som lokalortsordförande vakanta och det har historiskt sett varit svårt att rekrytera till de 
posterna.  
 

§ 139 KUF:s ledarskapsutbildning  
KUF:s medlemsdag kommer anordnas den 26 november och då planerar de en 
ledarskapsutbildning. MiH och SC deltar i planeringen. SWG undrade om deltagarna kan få ett 
intyg från SLS om de deltagit. OB sa att det borde gå att ta fram ett intyg där mål för ledarskap 
som uppnås finns med. SWG och OB håller kontakten kring den frågan.  

  
§ 140 Strategier kring debatt kring hälsodata  

MiH lyfte frågan om delning av hälsodata som diskuteras i många forum. Ett exempel som 
lyftes var Forska!Sveriges opinionsundersökning 2019 som angavs att 95 % av allmänheten är 
positiva till att dela sin hälsodata för forskning och hälsofrämjande syften. MiH sa att 
allmänheten inte är insatta i vem som hälsodata delas med, att hälso-tillstånd den enskilda inte 
vill ska vara offentliga kan delas samt att många inte förstår skillnaden på anonyma och 
pseudonymiserade data.  
Han presenterade fem ingångar till frågorna: 

1. Bevara allmänheten och patienternas förtroende för svensk klinisk epidemiologisk 
forskning och hantering av hälsodata 

2. Förstå och sprid förståelsen för skillnaden mellan anonyma och pseudonymiserade 
uppgifter 

3. Förtydliga begreppet primär- och sekundäranvändning av hälsodata och lyft att 
precisionsmedicin kräver ett mellansteg 

4. Utveckla förståelsen för, och förenkla om möjligt, matrisen för sekundäranvändning av 
hälsodata utifrån olika situationer 

5. Verktyg anpassade för frågeställningen. Lyft andra kompletterande nya möjligheter till 
avancerad uppföljning av hälsodata som federerade analyser, säkra miljöer för analys 
m.fl. Lär av andra!   

  
Ett utredningsdirektiv om användning av hälsodata som nationell resurs har nyligen kommit 
men MiH tror inte det kommer lösa frågorna om säkerheten kring data. SLS bör ta kontakt med 
SoS för att få plats i en av utredningens referensgrupper. MiH, OW och SAJ ansvarar för 
kontakten. 

 
§ 141 Uppdaterade listor årets utdelning 2022  

OW informerade om att TA innan sommaren tog ett ordförandebeslut gällande uppdatering av 
årets utdelning. Antalet forskarmånader har ändrats från 12 till 17. Det gör att utdelning av 
medel överensstämmer bättre med de stipendier som fanns kvar och budgeten nyttjas på ett 
bättre sätt. 

  
§ 142 Ny sakkunnig i Ihres beslutskommitté (styrelse) från januari 2023  
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OW informerade om att Ola Olén valts in som sakkunnig i Bengt Ihres styrelse för 
mandatperioden 2023–2025. Han har utsetts av Svensk Gastroenterologisk Förening.   
 

§ 143 

 

SLS medaljvårdare  
PJ informerade om att SLS sedan lång tid tillbaka har förtroendemannafunktionerna 
värd/biträdande värd samt vårdare av porträtt-, medalj-, bok- och medicinhistoriska samlingar. 
Dessa funktioner och uppdrag regleras i SLS stadga och nämndens arbetsordning. SLS 
nuvarande medaljvårdare Jörgen Sigurd har meddelat att han kommer avgå i samband med 
årshögtiden i år. Flera av personerna som innehar poster som värd eller vårdare inom SLS har 
lite eller ingen kontakt med SLS och nämnden diskuterade vilken funktion rollerna fyller i SLS 
idag samt om uppdragen bör ses över. Ingen ny medaljvårdare kommer utses i nuläget och 
frågan utreds efter att den nya kanslichefen är på plats. 
 

§ 144 SLS skola   
Ett webinarium för nyvalda i SLS medlemsföreningar och sektioner var planerat att 
genomföras innan ordföranderådet. Det kommer att flyttas till efter årsskiftet på grund av 
tidsbrist och tas upp igen när den nya kanslichefen är på plats. Däremot har ett välkomstbrev 
tagits fram till nya ordföranden i medlemsföreningar och sektioner. 
 

§ 145 Ordföranderåd 6 oktober 
Save the date gick ut innan sommaren och inbjudan skickas ut inom kort. I den reviderade 
verksamhetsplanen 2022 angav nämnden att de avsåg att utveckla den kontaktyta 
ordföranderådet är och möjliggöra tidigare input från föreningarna inför verksamhetsplan 
2023–2024. Nämnden diskuterade frågeställningar till mötet och kom fram till tre 
frågor/teman: 
 

1. Hur kan samverkan mellan föreningarna och SLS utvecklas  
2. Hur kan vi arbeta med att öka det ideella engagemanget inom föreningarna 
3. Frågor om inspel till verksamhetsområdena i VP 2023–2024 

 
Delegationsordförandena fick i uppdrag att inom en vecka till p. 3 formulera två frågor 
kopplade till sitt verksamhetsområde. Dessa fördelas ut mellan diskussionsgrupperna. TA, SA 
och SAJ formulerar övriga frågeställningar. Diskussionsfrågorna skickas ut till deltagarna 
innan mötet så de hinner få med sig inspel från sina styrelser. Efter ordföranderådets 
diskussioner skickar grupperna in sina inspel skriftligt till kansliet. 
TA uppmanade nämnden att anmäla sig och gärna delta fysiskt. Nämnden bör även delta i 
gruppdiskussionerna men ska ej styra dessa eller vara ordförande. Möjlighet att ha en middag 
eller ett mingel efter ordföranderådet ses över. 
 

§ 146 Årshögtiden 2022  
Årshögtiden genomförs den 8 november och JLB ansvarar för planeringen. Tanken är att återgå 
till ett mer traditionellt upplägg efter pandemin men med vissa moderniseringar. En 
inbjudningslista har tagits fram.  
 

§ 147 Nämndinformation  
Nämndinformationen har uppdaterats för att omfatta fler förtroendemannagrupper inom SLS. 
Den skickas ut till nämnden när den har uppdaterats med text kopplade till beslut som tagits på 
dagens möte. 

§ 148 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 Kandidat- och underläkarföreningen 
SWG hade hunnit lämna mötet. 
  
Programkommittén  
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OB rapporterade om kommande program i höst bl.a. BLF:s webinar-serie, webinar om 
kontaktallergi, etikdagen, bz om planetär hälsa och konst & läkekonst  
Framöver planeras även bz om fortbildning 2023 och likarättsdagarna där KUF och AC är 
involverade. SA lyfte att en fortbildningsdag om fast läkarkontakt diskuterades till december 
månad.  

  
Forskningsdelegationen 
OW rapporterade att delegationen ska ha internat där de utvärderar årets ansökningsomgång, 
diskutera prioriteringskommittén och verksamhetsplan. De ska även diskutera hälsodata, där 
MiH kommer kopplas in, och ev. anordna ett runda bord-samtal på temat. Delegationen skriver 
även på en forskningspolicy.  

 
Utbildningsdelegationen 
HH rapporterade att delegationen har möte nästa vecka. Aktuella frågor i delegationen är det 
livslånga lärandet samt fortsatt arbete med fortbildningsfrågan, samla ihop feedback som 
kommit in och planering för hur de ska arbeta vidare med frågorna i höst. Delegationen ska 
även se över strukturen i sin del av VP inför nästa år.  

 Etikdelegationen 
AC rapporterade att delegationen har möte om två veckor. 8 nomineringar har kommit in till 
Hippokratespriset. I november genomförs återträff för de som gick etik-kursen 2019. Etikdagen 
på tema utmaningar vid krig, kris och katastrofer genomförs den 24 november. Delegationen 
arbetar även med att uppdatera sitt uttalande om Jehovas vittnen och blodtransfusioner. 
 

 Kvalitetsdelegationen 
KPH hade hunnit lämna mötet.   

 Kunskapsstyrning 
CIL hade inget att tillägga från sin tidigare genomgång från arbetsgruppen. 

  
Covid-19-gruppen 
TA rapporterade att utvärderingen av arbetsgruppens arbete pågår.   

Kloka Kliniska val  
SC rapporterade att arbetet fortgår som tidigare och en återträff planeras. 
 

 Klimatgruppen 
SC rapporterade att Bz om planetär hälsa genomförs i september. Hon uppmanade att sprida 
information om programmet. Info-foldern om hållbara val för läkare som presenterades för 
nämnden i juni kommer lanseras under mötet. 
 

 Ungas psykiska hälsa 
Inget att rapportera. 
 

§ 149  Omvärldsbevakning och remisser   
JLB informerade att kommunikation av SLS pristagare pågår.  
SAJ informerade att flera utredningar har startat upp bl.a. om hälsodata, sjukintyg och statens 
samverkan med kommuner och regioner. Nämnden och kansliet arbetar även med ett stort antal 
remisser som ska besvaras under hösten. 

§ 150 Inbjudningar  
Inbjudningar finns bifogade på lista i handlingarna. 

§ 151 Nästa möte 
Nästa nämndmöte är den 4 oktober och är ett digitalt möte.  
MH informerade kort om rutiner med att anmäla punkter och skicka in handlingar inför 
nämndmöten.  
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§ 152 Övriga frågor  
TA tackade nämnden för deras engagemang och avslutade mötet 

 

Dag som ovan  

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Olle Larkö  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 


