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PROTOKOLL 

fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 4 oktober 2022 kl. 10.00-12:00 och 

13:00-15.30.   

 

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) 

deltog under §§165, 172–180, Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning) deltog ej under 

§§166–171, Anders Castor (AC, ordf. delegationen för medicinsk etik) deltog fr.o.m. §155 , Karin 

Pukk Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet), Susanna Althini (SA), Stella 

Cizinsky (SC) deltog på §176, Mikael Hoffmann (MiH), Johan D Söderholm (JDS) deltog på §§163-

176, Soheir Beshara (SB) deltog fr.o.m. §159, Niklas Ekerstad (NE), Olle Larkö (OL). 

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

ej under §§ 177–180 

Tjänstemän: Marie Hiller (MaH, tf kanslichef och ekonomiansvarig), Susann Asplund Johansson 

(SAJ, chef organisation och utredning), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), 

Malin Henriksson (MH, organisationssekreterare). 

 

§ 153 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse OB att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 154 Godkännande av föredragningslistan  

Minnesanteckningar från programkommittén lades till som punkt 4. l) på föredragningslistan.  

Beslutades att godkänna föredragningslistan.  

§ 155 Nämndprotokoll 2022-08-30 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 156 Informationsärenden, protokoll 

TA kommenterade att samarbete med SLS nordiska motsvarigheter nämndes i flera av 

protokollen och att det vore intressant med ett utökat samarbete med dessa. MiH informerade 

om att kommittén för läkemedelsfrågor haft mycket aktivitet men inga formella möten senaste 

månaderna och att det kommer minnesanteckningar till nästa nämnd.  

Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 157 Ordförande rapporterar 

TA informerade om att rekrytering av ny kanslichef pågår. Den anlitade rekryteringsbyrån har 

haft kontakt med flera intressanta kandidater och kommer påbörja intervjuer kommande vecka. 

PJ kommer bjudas in till lunch på mötet 9/11 för att kunna avtackas av hela nämnden.  
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TA och PJ informerade om medlemsreformen på ett möte som sektionen för Akutsjukvård 

anordnade innan sitt årsmöte. På det efterföljande årsmötet röstade sektionen för att ansöka om 

att bli medlemsförening i SLS.  

TA har haft veckovisa avstämningar med kansliet. Många inbjudningar och remisser har 

kommit in till SLS och prioriteringar behöver göras.  

TA deltog på TV4:s valvaka där han representerade sjukvården i en panel. TA deltog på 

Dagens Medicins nätverk för seniora chefer för att diskutera kunskapsstyrning och på 

Tobaksfaktas möte Tobacco Endgame. BZ-symposiet om Planetär Hälsa genomfördes 21–22/9, 

TA inledde mötet och deltog på delar av programmet. TA har även haft styrelsemöte med 

Agenda för hälsa och välstånd samt träffat Svensk sjuksköterskeförening. 

 

§ 158 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade att hon är involverad i rekryteringen av ny kanslichef. CIL deltog på ett 

informationsmöte om den ny krismyndigheten som kommer införas fr.o.m. 1 oktober. Deltog 

gjorde generaldirektörerna från E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.  

 

§ 159 Kanslichefen rapporterar 

En sammanfattning av verksamheten i september hade skickats ut innan mötet. MaH 

informerade om att den konsult som togs in för att arbeta med programverksamheten i början 

av hösten slutat vilket innebär att kansliet nu bara har 10 anställda. En ledamot undrade om 

nämnden kan bistå med att hitta en ny person till den rollen. OB sa att programkommittén 

kommer att ta upp frågan på kommande möte. JLB lyfte att personen på rollen måste vara van 

att arbeta med kommunikation och ha digital spetskompetens. 

§ 160 Ekonomi 

MaH rapporterade att det ekonomiska utfallet ligger bättre än budget, delvis på grund av 

minskade lönekostnader och att flera av SLS förtroendemannagrupper fortsatt att genomföra 

fler möten digitalt. SLS el-kostnader kommer öka under hösten då det bundna el-avtalet löpt ut. 

MaH har haft möte med SEB om SLS Investeringsfond. 

 Beslutsärenden 
 

§ 161 

 

Hippokratespristagare  

Hippokratespriset är SLS etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är 

en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. AC informerade om att DME i år hade ett 

flertal utmärkta kandidater att ta ställning till och beslutat om att föreslå Emma Holmbom.  

Pressmeddelande om pristagaren skickas ut kommande vecka. JLB och AC tar fram texter till 

kommunikationen.  

Beslutades att utse Emma Holmbom till Hippokratespristagare 2022  

  
§ 162 Asklepiospriserna 2022  

Asklepiospriserna delas ut av Kandidat- och Underläkarföreningen (KUF) i syfte att stödja 

läkarstudenter som är intresserade av forskning. Asklepiospriset för bästa projektarbete samt 

bästa vetenskapliga artikel delas ut i november på KUFs medlemsdag.  

80 ansökningar kom in vilket är en stor ökning från föregående år. TA och CIL har utifrån de 

förslag som KUF gett dem valt att föreslå en pristagare i vardera kategorin. De lyfte att 

samtliga ansökningar de fick var välskrivna och höll hög klass 

Beslutades att utse Niklas Sandström, bästa projektarbete, och Emil Sundberg, bästa artikel, 

till årets Asklepiospristagare 
 

§ 163 Årsredovisning samförvaltningen  
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Samförvaltningen omfattar 140 stiftelser som SLS förvaltar. I år har ca 35 miljoner delats ut. 

Slutrevisionsmöte kommer att hållas den 19 oktober. Alla nämndledamöter kommer att skriva 

under årsredovisningen digitalt via Penneo efter slutrevisionsmötet.  

 

Beslutades enligt förslag, se underlag till punkt 11 på föredragningslistan 2022-10-04  

 

§ 164 Beslut om att utse Tobias Alfvén som ordförande i styrelsen för Ernst Robert 

Lagerströms stiftelse samt utse en suppleant  

Ernst Robert Lagerströms stiftelse är en fristående stiftelse som SLS förvaltar. Styrelsen ska 

bestå av en representant från Cancerfonden, en från Karolinska Institutet och en från SLS, 

varav SLS representant historiskt varit ordförande. Utdelningen från stiftelsen hanteras via 

forskningsdelegationen.  

 

Beslutades att utse Tobias Alfvén som ordförande i styrelsen  
Beslutades att utse Marie Hiller till suppleant i styrelsen  

 

§ 165 Utdelning Johannissons stiftelse 
Olof Johannissons stiftelse delar årligen ut medel till en ung forskare som forskar inom ett icke 

alltför vanligt område.  

 

Beslutades att dela ut 16 443 kr till Matilda Liljedahl  

 

§ 166 Beslut om tilldelning av förtjänstmedalj  
200-årsmedaljen är en belöningsmedalj och delas ut till förtroendemän, tjänstemän samt till 

övriga personer som gjort stora insatser för SLS.  

 
Beslutades att tilldela Per Johansson, SLS kanslichef 2016–2022, 200-års medaljen i förgyllt 

silver  

Beslutades att tilldela Jörgen Sigurd, SLS medaljvårdare 2011–2022, 200-årsmedaljen i silver 

 

 Information- och diskussionsärenden 
  

§ 167 Verksamhetsplan 2023–2024  
TA gick igenom tidsplanen i processen för att ta fram verksamhetsplan 2023–2024. 

Medlemsenkäten och en påminnelse är utskickad. Nämnden kommenterade att flera av 

enkätfrågorna är komplexa vilket kan göra att föreningarna dröjer med svar, samt att svarstiden 

inte bör vara för lång så föreningarna riskerar att glömma bort att svara då. TA la till att de 

föreningar som inte inkommer med nya inspel kan antas hålla fast vid sina svar på den senaste 

enkäten gällande prioriterade frågor i VP. 

 

På ordföranderådet kommer deltagarna få diskutera inspel till VP och TA gick igenom de 

utskickade diskussionsfrågorna. CIL lyfte att närliggande specialiteter med fördel kan ingå i 

samma diskussionsgrupp för att få en mer sammanhållen diskussion. Kansliet tar med sig det 

till gruppindelningen.  

 

Delegationer och kommittéer kommer inom kort att få utskick om att inkomma med sina texter 

och budget. De kommer även få de inspel som kommer från enkäten och ordföranderådet 

skickade till sig. På nämndens internat i januari kommer kommittéerna bjudas in för att 

presentera sig.  

 

Det lyftes att inspel som kommer in är rådgivande och att nämnden är de som ytterst beslutar 

om förslaget till VP. För att få kontinuitet i verksamhetsplanen och de prioriterade frågorna 

lyftes att enkäten ev. i framtiden ska skickas ut vart fjärde år, och inte vartannat år.  
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§ 168  

 

Etiskt uttalande: När patienter på grund av tillhörighet till viss grupp tackar nej till 

nödvändig vård  

AC informerade att DME senaste uttalandet i frågan kom 1989 och de ser det som angeläget att 

förtydliga sitt uttalande om när patienter har rätt att vägra nödvändig vård. AC lyfte att 

uttalandet är ett dokument om hur en läkare kan tänka i situationen, inte en vägledning hur de 

ska göra. Nämnden ansåg att uttalandet vara viktigt och välskrivet. 

 

I diskussionen lyftes ett antal kommentarer:  

- Uttalandet tar upp ett klassiskt medicinskt dilemma; vad patienten vill vs. en enkel 

åtgärd som hade kunnat rädda patientens liv. Ett exempel nämndes där en patients val 

att avstå blodtransfusion vid en förlossning resulterade i kraftigt förlängt vårdbehov 

och kostnader på flera miljoner för vården.  

- Det kan vara svårt för vårdpersonal att veta säker att det är individens faktiska vilja 

som uttrycks och att det inte beror yttre påtryckningar.  

- Fokus i uttalandet är patienter som har kvar sin autonomi och kan uttrycka sin åsikt 

men det finns fall där patienter inte kan utrycka sin åsikt eller är omyndiga. 

- Det finns ett flertal situationer där en patients självbestämmande hur vård ska utföras 

som kan medföra komplikationer, ex. hemförlossningar. 

 

§ 169 Information om inrapportering av medlemsföreningarnas och sektionernas 

medlemsregister 2022  
MH informerade om att inrapporteringen av medlemsregister till SLS från 

medlemsföreningar/sektioner pågår fram till den 1/11. En påminnelse har skickats ut. Ett fåtal 

medlemsföreningar/sektioner har inte gjort de stadgeändringar som krävs för att få ladda upp 

sitt register. Två sektioner har tagit beslut på sina årsmöten om att ansöka att bli 

medlemsförening på fullmäktige 2023. På nämndens möte i december fastställs ändrade 

mandat på fullmäktige 2023. 

 
§ 170 Löpande avstämning av uppdrag efter fullmäktige 2022  

TA refererade till listan som skickats ut med uppdrag efter fullmäktige.  

  
§ 171 Medicinsk kommentar om Nationella läkemedelslistan  

MiH informerade om att läs- och skrivfunktionen i den nationella läkemedelslistan (NLL) först 

kommer vara på plats år 2025 och 2028. Anledningen till att skrivfunktionen tar längre tid 

beror bl.a. på att den innebär betydligt större förändringar i vårdinformationssystemet.  

MiH lyfte att SLS främst ser det som en fråga om kvalitet och patientsäkerhet med fokus på tre 

saker: 

1. Att få Sveriges kommuner och regioner att offentligt presentera en samlad översikt 

över tidsplaner för utbyte av patientjournalsystem och för koppling av patientjournaler 

till NLL. 

2. Att från SLS perspektiv beskriva arbetsgången med roller och ansvar för läkaren. Det 

ska ske genom egna interna seminarier med kliniskt aktiva läkare och deltagande från 

E-hälsomyndigheten och SKR.  

3. Lyfta problematiken att möjligheten att spärra uppgifter om läkemedel i NLL och att 

spärra enskilda möten inom vården bygger på olika principer. 

 

MiH avser att skriva en medicinsk kommentar med NEPI och SLS som avsändare som lyfter 

bl.a. att målet med NLL inte kan uppnås förrän de ordinationer som förskrivaren gör i 

patientjournalen direkt kan uppdateras från NLL, att målet tidigast kan nås 2028 och 2030 i 

vissa regioner och att nyttan av NLL kommer att vara kraftigt begränsad innan integrering i 

patientjournalsystemet skett. MiH sa att kommentaren kan följas av en debattartikel. 

Nämnden kom med ett antal inspel efter presentationen; viktigt att lyfta de problem som kan 

komma att uppstå, det finns brist på medicinsk kompetens bland beslutfattare som skapar 

problem samt att Chefsläkarnätverket kan involveras i arbetet.  

TA uppmanade nämnden att skicka fler inspel till MiH.  
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§ 172 Kunskapsstyrning  

På ordföranderådet kommer CIL att presentera enkätresultat samt slutsatser efter intervjuer som 

gjorts med ett antal föreningar för att få fördjupade kunskaper utifrån enkätsvaren. CIL 

föredrog frågorna som ställts vid intervjuer. Svaren hade grupperats utefter olika kategorier; 

bl.a. systemnivå, organisationsnivå, koppling mellan föreningen-systemet och kännedom om 

systemet. Generellt sett anser föreningarna att kännedomen om systemet är låg.  

 Under intervjuerna lyftes bl.a. att det är viktigt att SLS driver på att professionen måste styra 

kunskapsutvecklingen, SLS ska styra mot tvingande samverkan mellan NPO och föreningar för 

att undvika dubbelarbete och vara en kommunikationsväg gentemot systemet.  

Efter intervjuerna har tre iakttagelser gjorts; vikten av att synka med föreningarna, oro kring 

implementering och en svårgripbar organisation. 

MiH lyfte tre kompletterande perspektiv på nationell kunskapsstyrning. 

 

I nämndens efterföljande diskussion lyftes bl.a.: 

- Hur ska SLS ta frågan vidare och vad kan SLS göra för att påverka. SLS behöver ha en 

klar övergripande röst och inte fastna i för mycket detaljer. 

- Det finns ett stort engagemang i föreningarna och en förväntan på SLS roll. SLS 

kommer ha svårt att få ihop SKR, SoS och Socialdepartementet utan bör arbeta för att 

stärka specialitetsföreningarnas roll. 

- NE kom med förslag att lägga till orden ”etisk analys” till MiH:s punkt 3 vilket MiH 

instämde till.   

- En del grupper som tillsatts saknar tillräcklig vetenskaplig kompetens. 

 

CIL sammanfattade diskussionen med att många bra förslag kommit upp men att det kommer 

vara svåra för SLS att ta vidare frågan då de förtroendevalda redan idag har många åtaganden.  

SLS hade ett möte med Mats Bojestig inför arbetet och bör bjuda in honom till en uppföljande 

dialog för att vidarebefordra den kunskap SLS fått efter enkät/intervjuer. En strategi- och 

påverkansplan kan behöva tas fram. Rapporten kommer att kommuniceras i ett senare läge.  

 

§ 173 Primärvårdsfrågor - lägesrapport  

SA informerade om att svaret på remissen om äldreomsorgslagen ska skickas in i november. 

SLS remissvar kommer omfatta de delar av remissen som berör läkarmedverkan. SA kommer 

delta på ett möte E-hälsomyndigheten bjudit in till om regeringsuppdrag gällande nationellt 

system för att hantera listning på vårdcentraler. SA och TA ska träffa regeringens utredare 

gällande digitala vårdgivare i primärvården. SA och SC ska boka in ett möte med 

Försäkringskassan gällande deras arbete med att förnya förvaltningen av sjukförsäkringen. SA 

deltog på SFAM:s ST-dagar i Visby. SA rapporterade från det senaste mötet inom NVKR om 

kompetensförsörjning i primärvården där hon bl.a. framförde hur team inom primärvården ska 

definieras och hur man säkrar vård i socioekonomiskt utsatta områden.  

 

HH informerade från ST-rådet 16/9 där problem med personalförsörjningen i nära vård hade 

diskuterats och hur de behov som finns ska täckas upp. 

JDS informerade att NVKR på kommande möte kommer diskutera hur ska man utveckla 

allmänmedicin mot riktmärket 1 fast läkarkontakt per 1100 patienter. SA lyfte 

allmänmedicinsk kompetensvärdering för att fler ska kunna vara fast läkarkontakt, ex. genom 

att få formativ allmänmedicinsk komptensvärdering via SFAM och kunna lägga en plan som 

gör att man har bra förutsättningar att nå riktmärket.  

 

§ 174 Ordföranderåd 6 oktober 

Höstens ordföranderåd genomförs den 6 oktober. Ca 50 personer är anmälda och 

diskussionsfrågor om VP och samverkan har skickats ut till deltagarna. Nämndens ledamöter 

deltar i gruppdiskussionerna men ska ej styra dem. Jean-Luc af Geijerstam, från myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys gästar mötet och HH, CIL och MiH rapporterar om fortbildning, 

kunskapsstyrning och SLS projekt ansvar för patientens läkemedelslista. OB informerar om 
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programverksamheten och mötet avslutas med att Hanna Wijk föredrar utvärderingen av Covid 

19-gruppens arbete.  

 

§ 175 Årshögtiden 2022  
Årshögtiden kommer att genomföras den 8 november. I år har alla ordföranden i SLS 

medlemsföreningar bjudits in. JLB uppmanade alla i nämnden att anmäla sig om de inte redan 

gjort det.  

 

§ 176 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG rapporterade att masterclass i global psykisk hälsa genomfördes i september, att styrelsen 

har lagt mycket arbete på att hantera inkomna ansökningar till Asklepiospriserna som delas ut 

på KUFs medlemsdag i november och att ansökan till etikpriset Columna och debattpriset Röst 

har stängt. KPH kommer delta på KUFs möte imorgon och berätta om kunskapsstyrning.  

Dessutom planeras Global Health Week. Ansökan till KUFs styrelsen öppnar snart och SWG 

sa att nämnden gärna får sprida det till yngre läkare de känner.  

JLB sa att hon kan hjälpa till med pressmeddelanden till KUFs priser och publicera dessa på 

webben. 

  

Programkommittén  

OB rapporterade att många programaktiviteter är planerade under oktober och november bl.a. 

eHälso-dagen, workshop med koka kliniska val, etikdagen, patientsäkerhetsdagen samt konst 

och läkekonst. Webbinarie-serierna med BLF och SFAM fortsätter i höst. Utskick har gjorts 

om BZ 106 om postcovid i januari. Det finns redan en del aktiviteter inplanerade fram till 

hösten 2023, t ex deltagande i FSL med både etik-likarättsdag samt ett BZ med fokus 

på fortbildning. Därtill är kursen i Geriatrik & Radiologi på Korsika också klar att lansera. 

Programkommittén ska mötas vid två tillfällen innan nästa nämndmöte, i arbetet med att skapa 

en uppdaterad struktur och process för programutbudet inför kommande år 

 

 Forskningsdelegationen 

OW rapporterade att delegationen nyligen hade internat där de gick igenom VP, såg över sina 

mål och aktiviteter och arbetade vidare med forskningspolicy. OW och MiH deltog på ett möte 

om sekundäranvänding av hälsodata. Ett runda bords-samtal på det temat planeras i november. 

OW kommer att representera SLS på en internationell SLE-konferens i Stockholm 5/10. 

Utformning av anslagsform för klimat- och miljöforskning pågår och ett förslag kommer till 

kommande nämndmöte så att utlysning kan ske redan i år. Då kommer OW även ta upp frågan 

om ersättning till prioriteringskommittén.  

 
Utbildningsdelegationen 

HH rapporterade att delegationens internat blev ett endagsmöte och att de börjat se över, och 

strukturera upp, sina mål i VP. HH har besökt kirurgveckan och ortopediveckan för att 

presentera SLS fortbildningspolicy. Han sa att de har bra idéer hur de vill arbeta med frågan. 

När det är klart vem som blir ny socialminister bör denna kontaktas för att diskutera 

fortbildning. HH sa att fler medlemsföreningar har egna tidningar där SLS genom att ta fram en 

generisk artikel kan nå ut till fler med fortbildningspolicyn.  

SAJ har deltagit i möte om fortbildning i ett tvärprofessionellt nätverk. ST-rådet har utrett vad 

ST-rådet och NVKR ska göra för att undvika dubbelarbete och renodla rådets uppdrag. Ett 

kommande BZ om fortbildning är under planering. 

Mattias Bjarnegård och en arbetsgrupp inom SLS har utrett SLS möjlighet att dela ut certifikat 

för subspecialisering. PJ färdigställde en tidsplan för det innan han slutade och den kommer att 

presenteras för nämnden. När en ny kanslichef är på plats kan ansökningen öppna. 
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 Etikdelegationen 

AC rapporterade om att återträff för de som gick etik-kursen 2019 genomförs i november. Den 

24/11 anordnas Etikdagen på tema utmaningar vid krig, kris och katastrofer. AC kommer delta 

på konferensen InFuturum 25/11 och diskutera AI. AC kommer att ta över som sakkunnig i 

SMER efter Mikael Sandlund. 

Delegationen kommer ha internat snart där de bl.a. kommer diskutera VP, GMS och hälsodata. 

En annan fråga som kommer diskuteras är vårdplatsbristen där etiska avvägningar kan uppstå 

för chefer mellan vad som är patienten och personalens bästa gällande bra tillgänglighet, 

hållbar arbetsmiljö och säker vård. Nämnden kom med inspel att en chef som vill minska 

köerna kan göra det på bekostnad av personalen som riskerar att arbeta för mycket. 

 

 Kvalitetsdelegationen 

SAJ informerade att det senaste mötet ställdes in men att delegationen på kommande möte ska 

arbeta med VP, kunskapsstyrning, vårdplatser, tillsätta arbetsgrupp för PROM och PREM efter 

beslut på fullmäktige. 

NE gav en kort uppdatering om Hippokratesrevision. Arbetsgruppen träffades 1/9 och hoppas 

få till stånd ett möte med SoS där målet är att på sikt uppmuntra till en reglering. Nästa möte 

med gruppen är den 1/12.  

 Kloka Kliniska val  

SC rapporterade att Kloka Kliniska Val ska genomföra en workshop i huset 21 oktober. 

Därefter ska arbetsgruppen genomföra ett antal intervjuer innan de ska sammanfatta och 

redovisa sitt arbete våren 2023.  

 

 Klimatgruppen  

SC rapporterade att BZ 105 om planetär hälsa genomförts och blev mycket lyckat. SC lyfte 

frågan om att förlänga arbetsgruppens mandat. TA sa att arbetsgruppen kan inkomma med en 

förfrågan till nämnden om förlängning. 

 

 Ungas psykiska hälsa  

I samband med Skolläkarföreningens 100 års jubileum nämndes SLS rapport i Läkartidningen. 

 

Covid-19-gruppen 

TA rapporterade att Hanna Wijk har färdigställt utvärderingen av arbetsgruppen som även 

kommer att presenteras under ordföranderådet. TA lyfte några av slutsatserna i rapporten bl.a. 

att gruppen skapade ett utrymme för specialitetsövergripande informationsutbyte och att SLS 

blev en tydligare aktör. Rapporten skickas ut efter mötet och tas upp på kommande nämndmöte 

för diskussion.   

§ 177  Omvärldsbevakning och remisser 

JLB informera om de olika kommunikationskanaler som SLS använder; hemsidan, nyhetsbrev, 

Facebook, Youtube och Twitter. 

Hållbarhetsguiden som togs fram av Klimatgruppen lanserades under BZ 105. En kommentar 

om årets nobelpristagare i medicin har lagts upp på hemsidan. SLS pristagare har omnämnts i 

Läkartidningen. Kommande vecka kommer Asklepios- och Hippokratespristagarna, DMEs 

etiska uttalande och två filmer kommuniceras. Marknadsföring av BZ 106 om postcovid har 

börjat.  

På AUs möte diskuterade möjligheten att sprida medlemsföreningars arrangemang där SLS ej 

är medarrangör i SLS kommunikationskanaler. I kommande nyhetsbrev kommer en rubrik med 

aktuellt i medlemsföreningarna att finnas med.  

 

SAJ informerade om pågående arbete med remisser. AC bereder remissvaret till privata 

sjukvårdsförsäkringar. SA bereder remissvaret till äldreomsorgslagen. 30/9 skickades 

remissvaret på tillgänglighetsutredningen in. Den senaste månaden har SLS fått många 
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förfrågningar om möten gällande regeringsuppdrag och utredningar, varav många berör 

primärvården. 

 

TA gjorde en reflektion efter valet; att en ny regering ska tillsättas, att vissa regioner får ny 

styrning samt att SLS bör vara proaktivt och fortsätta att driva de fem valfrågorna som 

kommunicerades inför valet. En uppföljande debattartikel kommer skriva om valfrågorna.  

§ 178 Inbjudningar  

Inbjudningar fanns bifogade på lista i handlingarna. 

- Hjärt-lungfondens forskningsråd  

SLS får årligen en inbjudan att nominera och inbjudan har vidarebefordrats till berörda 

föreningar. Nämnden har möjlighet att nominera och TA uppmanade nämnden att skicka in 

förslag.  

- Utredningen om digitala vårdgivare inom primärvården  

TA och SA ska träffa Björn Eriksson som är ansvarig utredare den 14/10. Inspel inför mötet 

kan skickas till TA.  

- Inbjudan att delta på Vårdarenan 2023 18-19 april 

SLS har bjudits in att anordna runda bords-samtal på Vårdarenan 2023. Förslagsvis ett om 

fortbildning, ev. tillsammans med Läkarförbundet, och ett med Sjuksköterskeföreningen om 

klimat och hälsa. Inspel kan skickas till TA. 

§ 179 Nästa möte 

Nästa möte är ett fysiskt möte den 9 november, kl. 10:00-16:00. Dagen innan anordnas SLS 

årshögtid som nämnden fått inbjudan till.  

 

Efter mötet den 6 december, som är kl. 10:00-15:45, kommer Mårten Rosenqvist, vårdare av 

porträtt- och konstsamlingen, anordna en releasefest av den nya porträttkatalogen. Nämnden är 

välkomna att stanna kvar på minglet som börjar kl. 16.  

 

I januari hålls internatmöte 24–25 januari. Då kommer bl.a. alla kommittéer bjudas in. CIL 

tipsade om att Noors slott.  

 

§ 180 Övriga frågor  

TA tackade nämnden för deras engagemang och avslutade mötet 

 

Dag som ovan  

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Ola Björgell  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 


