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PROTOKOLL
fört vid digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 12 november 2020 kl. 10.0012.00 och 13.00-15.00 via Zoom.

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).
§ 141

Val av protokolljusterare
Beslutades att utse Johan D Söderholm.

§ 142

Godkännande av föredragningslistan
Godkändes med följande ändringar/tillägg:
 Punkt 14 och 16 i föredragningslistan bordläggs
 JDS informerar om Nationella vårdkompetensrådet (under § 160)
 Riktlinjer för mötesverksamhet under våren lyfts under Övriga frågor (§ 164).

§ 143

Nämndprotokoll 2020-10-06
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 144

Anmälningsärenden
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 145

Ordförande rapporterar
TA återkopplade från ordföranderådet den 7 oktober. Trots att det var helt digitalt blev det
ett bra och konstruktivt möte med rekordmånga deltagare och inbjudna gäster. Han tackade
kansliet och alla i nämnden som deltog för ett bra genomfört möte. Nästa ordföranderåd blir
också helt digitalt. Nu väntar vi på svar från socialminister Lena Hallengren för att kunna
bestämma ett datum i februari 2021.
Vidare informerade TA om mötet med presidiet i Svensk sjuksköterskeförening i oktober
kring framtida samarbeten mellan våra båda organisationer. SLS har också varit aktuellt i
debatten, bland annat kring försäljning av screening (debattartikel DN) och nära vård och
ST (debattartikel SVD) som gett bra respons. Covid-19-gruppen fortsätter att träffas
varannan vecka. Gruppen ägnar sig åt informationsutbyte över specialitetsgränserna men tar
även fram kunskapsstöd som utgår från professionen och riktas till professionen. Aktuellt nu
är riktlinjer kring testning inför operation. Nämnden bör enligt TA i närtid formalisera
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Närvarande
Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf.), Lisa Rydén (LR, Vice Ordf), Ola Björgell (OB, vetenskaplig
sekr., ordf. Programkommittén), Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning) till 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), Bo Runeson
(BR), Ingmarie Skoglund (IMS) till kl. 12.00, Johan D Söderholm (JDS).
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covid-19-gruppens uppdrag och mandat i ett direktiv då gruppen skapar policy i SLS namn.

§ 146

Vice ordförande rapporterar
LR informerade om hon och PJ dragit upp riktlinjer för kommande arbete med VP. Hon
nämnde även att information om SLS covid-19 möte i december fått god spridning på
Lunds universitet.

§ 147

Kanslichefen rapporterar
PJ föredrog kort den utskickade rapporten (utskickat underlag till punkt 7 på
föredragningslistan). SLS verksamhet löper på i fortsatt hög takt även om alla möten och
program nu sker digitalt. Med anledning av de skärpta restriktionerna arbetar kansliet i
huvudsak hemifrån och har två digitala avstämningsmöten i veckan. Kansliresurser har
styrts om till bl.a. medlemsreformen där det kommer att bli mycket arbete kring registren. I
kansliet pågår ett arbete med avgränsning och förtydliganden kring stöd och hjälp till
medlemsföreningarna. I övrigt är det mycket fokus på covid-19-mötet i december. Inget är
ännu klart med restaurangen.

§ 148

Ekonomi
MaH redogjorde för prognosen för SLS driftsbudget 2020. Som det ser ut nu kommer det
bli ett positivt resultat. SLS har tappat stora intäkter från konferensverksamheten men det
kompenseras i huvudsak av lägre kostnader för förtroendemannaverksamheten.
Beslutsärenden

§ 149

Beslut om fastställande av prissummor 2021
Beslutades att fastställa prissummor enligt underlag (utskickat underlag till punkt 9 på
föredragningslistan). Prissummorna är på samma nivå som för 2020 med undantag för
Ingvarpriset där prissumman höjs från 30 tkr till 35 tkr.

§ 150

Beslut om årets pristagare för Asklepiospriset
Beslutades enligt förslag att utse Awad Smew (för bästa vetenskapliga artikel) och
Jonathan Tjeerkaski (för bästa projektarbete) till Asklepiospristagare 2020.
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Planeringen av SLS vetenskapliga möte ”State of the art covid-19” den 15–16 december
fortlöper och anmälningarna börjar komma in. TA uppmanade nämnden att fortsätt sprida
kännedom mötet till sina kollegor. TA nämnde även att han träffat infektionsläkarnas
styrelse och chefsläkargrupp i slutet av oktober. En stor del av diskussionen ägnades åt
kunskapsstyrning. Socialminister Lena Hallengren deltog via länk och noterade det som
sades. TA har också varit med och inledningstalat på SLS och klimatgruppens webinar om
hållbar sjukvård.
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§ 151

Medlemsreformen
Fullmäktige i maj 2020 antog 40 sektioner som medlemsföreningar under förutsättning att
de fattar beslut om reviderade stadgar på nästkommande årsmöte (utöver 8 som antogs
direkt). Fullmäktige delegerade till nämnden att fastställa reviderade stadgar i efterhand.

Sektionen för Hematologi ombes att vid nästa stadgerevidering lägga till bestämmelse om
inbördes arrangemang i § 36h). Förslag till formuleringar framgår av SLS Normalstadgar
för medlemsförening som bifogas.
Beslutades att fastställa stadgeändringar för sektionen för Tropikmedicin och internationell
hälsa. På årsmötet beslutade föreningen att byta namn till Svensk Förening för
Tropikmedicin, vilket innebär att även sektionsnamnet bör ändras till sektionen för
tropikmedicin. Föreningen har strukit sektionsnamnet i §§ 1, 2 och skriver nu enbart
”sektion inom Svenska Läkaresällskapet”.
Beslutades att fastställa kompletterande stadgeändringar för sektionen för reumatologi
(medlemsförening från 2021) som beslutades på sektionens årsmöte 2020-09-25.
PJ informerade om att helt klara sektioner som blir medlemsföreningar 2021 nu uppgår till
30 och att vi kan förvänta oss ytterligare 5–10 beroende på årsmöten som ligger sent.
Hantering av blivande medlemsföreningarnas och sektionernas medlemsregister för
beräkning av avgift, mandat mm, pågår i kansliet. Ett tiotal blivande medlemsföreningar har
inrapporterat sina register i den databas SLS byggt för ändamålet.
§ 152

Välj vård klokt, beslut direktiv
Beslutades att fastställa det reviderade direktivet till arbetsgruppen (utskickat underlag till
punkt 12 på föredragningslistan).

§ 153

Beslut om nämndens representant i klimatgruppen
Beslutades att utse Stella Cizinsky till nämndens representant i Klimatgruppen. TA riktade
ett stort tack till tidigare representanterna Märit Halmin och Anna-Theresia Ekman (ingen
av dem med på mötet) för väl utfört arbete.

§ 154

Utse ledamot i Kongresstiftelsen
Beslutades att ändra § 3 i stadgarna till att ”styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem
ledamöter” samt att utse Stefan Lindgren, Clary Rapp och Per Johansson till
styrelseledamöter i Kongresstiftelsen.
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Beslutades att fastställa stadgeändringar för blivande medlemsföreningar antagna med
villkor:
 Allergiforskning
 Hematologi
 Klinisk kemi
 Neuroradiologi
 Radiologi
 Smärtlindring
 Oftalmologi
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§ 155

Beslut om att SLS åtar sig att förvalta Signe Haraldssons stiftelse
Beslutades att SLS ska åta sig att uppdraget att förvalta Signe Haraldssons stiftelse
(828500–3854) – och att SLS därmed förbinder sig att förvalta stiftelsens kapital och att
följa i testamente och stadgar uppställda föreskrifter samt att i allt förvalta och företräda
stiftelsen.
Diskussions- och informationsärenden
SLS organisation och årshjul
LR och PJ informerade om pågående arbete kring att ta fram VP 2021–2022 och SLS
budget för 2021. Instruktionsbrev (för att inkomma med underlag till VP och budget) har
gått ut till delegationer, kommittér och arbetsgrupper i oktober. I slutet av november skickas
en enkät till medlemsföreningar, KUF, sektioner och lokala läkaresällskap för input till VP.
Nämnden tittar på enkäten innan den går ut. En samlad diskussion kring VP och budget sker
på internatet i januari. Eftersom internatet blir digitalt bör vi fundera på upplägg som
möjliggör en konstruktiv diskussion.
SAJ nämnde att Valberedningen snart kommer att gå ut med inbjudan till föreningarna att
nominera ledamöter till nämnden.

§ 157

Stiftelserna och ändamålen
MaH redogjorde för ärendet. Vid slutrevisionsmötet i oktober 2019 angav revisorerna att
SLS bör säkerställa stiftelsernas ändamål i samband med utdelning av forskningsanslag. Vid
revisionen i oktober 2020 upptäcktes att anslag beviljats från stiftelser där ändamålet inte
alls överensstämmer med anslagets forskningsområde. Revisorerna önskar nu att nämnden
säkerställer att stiftelsernas ändamåls uppfylls vid utdelning. Efter kort diskussion i
nämnden fick Forskningsdelegation och kansliet i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§ 158

Ställningstagande till rekommendation av nationell läkemedelsexamen
MiH redogjorde för frågan om nationell läkemedelsexamen (utskickat underlag till punkt 20
på föredragningslistan). I en medicinsk kommentar i Läkartidningen argumenteras för
behovet av en nationell examen i läkemedelskunskap i Sverige som komplement till andra
examinationsformer i utbildningens slutfas. Den nya sex-åriga läkarutbildningen leder till
legitimation. Legitimationen ger även förskrivningsrätt, rätt att ordinera och förskriva
läkemedel på recept under eget ansvar.
Beslutades att uppdra åt kommittén för läkemedelsfrågor att bevaka frågan samt förbereda
ett ställningstagande, i samråd med Utbildningsdelegationen, från SLS nämnd (övrigt kring
att-satserna i underlaget ströks).

§ 159

Information om problemen med nationell läkemedelslista
MiH beskrev de problem som uppstått kring implementeringen av nationell läkemedelslista.
Det har tagit lång tid att få nödvändig lagstiftning och informationsmodeller på plats vilket
skjutit fram tidplanen. Dessutom har flera regioner köpt in informationssystem som inte
klarar integrationen med läkemedelslistan och därmed bidrar till ytterligare förseningar.
Implementeringen av nationell läkemedelslista är kanske färdig först kring 2025. Detta är
ytterligare exempel på hur svensk hälso- och sjukvård bränner miljarder för att få
fungerande informationssystem.

§ 160

Delegationer och kommittéer – ärenden, lägesrapporter m.m.
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§ 156
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Klimatgruppen
PJ redogjorde för nuläget när det gäller genomförandet av åtgärderna i klimatpolicyn som
nämnden antog i januari i år. En del åtgärder åligger klimatgruppen och andra tillhör
kansliets ansvarsområde. Enligt PJ är de flesta åtgärderna implementerade eller på väg att
genomföras.
Beslutades att anta förslag till reviderad mötes- och resepolicy (utskickat underlag till punkt
22 på föredragningslistan). Den nya mötes- och resepolicyn bygger på det som anfördes
klimatpolicyn om möten och resor i SLS och omfattar bl.a. en intern koldioxidskatt.

Programkommittén
OB tog upp planeringen av covid-19-mötet som tar mycket resurser just nu (det är enligt OB
bra att påminna sig om det). Utöver detta har SLS ett smörgåsbord av programaktiviteter på
gång. Bland annat kurser och webinars om Long covid hos barn, Nobelföreläsning, Alkohol
och kirurgi och Etiska utmaningar under covid-19 pandemin. Den 23 november är det Stora
Likarättsdagen i samarbete med SLS som är öppet och fritt för alla. Barbro Westerholm
m.fl. kommer att hålla föreläsningar kring etik, mångfald och jämlikhet. Det kan även bli
separata kurser kring detta 2021. OB nämnde också att TA och LR numera ingår i FSL
advisory board vilket innebär ett ytterligare närmande mellan FSL och SLS.
Delegationen för utbildning
HH informerade om att övergångsbestämmelser för BT ännu inte är beslutade.
Socialstyrelsen beslutar möjligen om föreskrifter för BT/ST i mitten av december men det
kan även dröja till januari 2021. Enligt HH får vi inte glömma bort de som går den gamla
utbildningen och att AT fortfarande kommer att finnas. SLS fortbildningsprogram testas i
samarbete med SFAM i form av pilot på ett par vårdcentraler. Fokus ska ligga på CPD,
individuell fortbildningsplan och dokumentation i portfölj. Det finns också planer inom
delegationen på att göra ett BZ om fortbildning 2022. HH nämnde också pågående
certifiering av subspecialisering inom interventionell radiologi. Flera subspecialiteter står på
tur.
JDS beskrev Nationella vårdkompetensrådet där han ingår som ledamot. Rådet tillsattes av
regeringen i år och kansliet är placerat på SoS. Ett viktigt uppdrag för rådet är att ta reda på
fakta och utmana dagens system med faktabaserade förslag. Rådet ska också bevaka
läkarutbildningen, BT och fortsatta karriärvägar för läkare. Även sjuksköterskornas
specialistutbildning bevakas. Uppenbara flaskhalsar kring AT och BT m.m. blir en
utmaning för rådet. Det kommer att bildas en särskild arbetsgrupp kring de här frågorna.
Nationella vårdkompetensrådet måste förankra sina förslag och samarbeta med regionala
kompetensråd och professionsorganisationer.
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Ungas psykiska hälsa
BR rapporterade från arbetsgruppen Kraftsamling för ungas psykiska hälsa. Gruppen har
tagit fram ett stort dokument (ca 40 sidor) med först en litteraturöversikt och sedan förslag
av hälsofrämjande karaktär. Dokumentet ska nu passera Preventionskommittén för
granskning och sedan skickas till nämnden för slutgodkännande. Arbetsgruppen har också
tagit bort ”Nationell...” från namnet. SAJ nämnde att Josef Milerad varit med på senaste
referensgruppsmötet i Anna Nergårdhs utredning.
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Delegationen för kvalitet
KPH informerade om pågående arbete i delegationen. Den tidigare nämnda remissen
angående nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård har varit i fokus. En
arbetsgrupp i delegationen planerar också för en dialogserie om kunskapsstyrning och
kvalitet. Det blir en start på den diskussion som sedan ska ta fart på ordföranderådet i
februari. Ulf Haglund, ordförande i SLS kommitté för kvalitetsutveckling, har tagit plats i
SiS kommitté om implantat.

§ 161

Omvärldsbevakning och remisser
SAJ sammanfattade vilka aktuella remisser som nu bereds inom SLS:
 Avgiftsförändring kliniska prövningar
 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning
 Hållbar migrationspolitik
 Yrkeskvalifikationsdirektivet
 Behörighet för sjuksköterskor att ordinera vaccination mot covid-19
KPH redogjorde för SLS utkast till remissyttrande över betänkandet Ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36). Nämnden gav sitt fulla
stöd till yttrandet men saknade en sammanfattning med några ”bullet points”.
JLB redogjorde för aktuell press och kommunikation. Bland annat har SLS har varit ute i
debatten kring försäljning av screening (debattartikel DN) och nära vård och ST
(debattartikel SVD). Kommunikationsarbetet kring det vetenskapliga mötet ”State of the art
covid-19” har också tagit fart. JLB har bland annat tagit fram en tidning om mötet som går
ut i v.48.

§ 162

Inbjudningar och nomineringar
PJ redogjorde för den nya administrativa rutin kansliet tagit fram för att hantera
inbjudningar och nomineringar som inkommer till SLS. Sedan återstår frågan hur SLS ska
prioritera bland dessa inbjudningar. SLS kan under ”högsäsong” få ett flertal inbjudningar
per vecka och det kan ibland vara en utmaning att hitta en förtroendevald som kan vara med
och representera SLS i sammanhanget. Ett annat problem är att SLS inte får inbjudningar
till sammanhang där vi i högsta grad borde vara representerade. MS har tagit fram förslag
till en prioriteringsgrund som nämnden får diskutera på sammanträdet i december.

§ 163

Jävsblanketter
SAJ påminde nämnden om att ledamot som inte lämnat in blanketten ska fylla i, skriva ut
och underteckna samt skicka in den till SLS. Detsamma gäller om förhållanden har ändrats
sedan ledamoten senast lämnade in blanketten.

§ 164

Övriga frågor och mötets avslutande
TA har fått förfrågningar från sektioner och blivande medlemsföreningar om SLS har några
riktlinjer vad gäller större fysiska möten och program under våren 2021 med anledning av
covid-19-pandemin. En kort diskussion i nämnden landade i att SLS inte kommer att
planera in några större fysiska möten/program under våren och att detta även blir vår
rekommendation till delföreningarna.

Dag som ovan
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Lägesrapport KUF
EH informerade om KUF:s medlemsdag 21 november (via Zoom) med prisutdelning.
Dagen efter, den 22 november, håller KUF sitt årsmöte.
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Vid protokollet:
Per Johansson
Justeras:
Johan D Söderholm
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Tobias Alfvén
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