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PROTOKOLL 
fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 12 december 2017, klockan 10.00 – 
16.30 
  
 
Närvarande  
Ledamöter: Stefan Lindgren (SL, ordförande), Britt Skogseid (BS, vice ordförande), Ola Björgell (OB, 
vetenskaplig sekreterare, ordförande Programkommittén), Mats Ulfendahl (MU, ordförande 
Delegationen för forskning), Karin Pukk Härenstam (KPH, tf ordförande Delegationen för medicinsk 
kvalitet), Torbjörn Ledin (TL, ordförande Delegationen för utbildning), Mikael Sandlund (MS, 
ordförande Delegationen för medicinsk etik), Christina Bergh (CB), Patrik Danielson (PD), Märit 
Halmin (MH), Bo Runeson (BR), Karl Sallin (KS), Ingmarie Skoglund (IMS), Patrick Vigren (PV)  
 
Adjungerad ledamot: Hampus Holmer, (HH, ordförande Kandidat- och underläkarföreningen) 
 
Tjänstemän: Per Johansson (PJ, kanslichef), Jaana Logren Bergqvist (JLB, kommunikationsansvarig), 
Susann Asplund Johansson (SAJ, organisationssekreterare) och Sara Kihlberg (SK, ekonomiansvarig). 
 
Gäster: 
Lars Jerdén, §591 
 
Johnny Mostacero, ordf och Per Leimar, politisk sekr. alkoholfrågor IOGT/NTO, §603 
 
 
 
§§583- 
    
§583 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse Mikael Sandlund att jämte ordförande justera protokollet. 
 

  

§584 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes.   

 

  

§585 Nämndprotokoll 2017-11-13 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 

  

§586 Anmälningsärenden 
Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.  
 

  

§587 Ordförande rapporterar 
SL föredrog sin rapport som var utskickad. Presidiemöte med Svensk sjuksköterskeförening 
2017-12-11, bl.a. diskuterades samverkan i Almedalen 2018 (ev. personcentrerad vård och 
professionsmedverkan för utveckling av hälso- och sjukvården). SL fått artikel accepterad av 
Läkartidningen om kompetensförsörjning. SL ingår i referensgrupp till SBU i regeringsuppdrag 
om värdebaserad vård. KS föreslog att SLS skriver artikel då arbetet i SBU kommit längre. CB 
efterhörde om SLS är involverat i arbetet med Nationella programråd för kunskapsutveckling, 
bör kollas upp. 
 

  

    
§588 Kanslichefen rapporterar  

PJ föredrog månadsrapporten. Han lyfte renovering av föreläsningssalen och att alternativ på 
olika nivåer kommer föreligga nämnden till internatet. Placeringsrådet hade haft möte, 
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konstaterades att ekonomin utvecklats bra. Offerter har tagits in från kapitalförvaltare, kommer 
beslutas inom kort. I anslutning till punkten framfördes önskemål om att vi sammanställer SLS 
i debatten (se SYLF som exempel). 
 

§589 Ekonomi 
SK föredrog resultatet från januari till och med november, vi ligger lite över budget. Prognosen 
för 2017 visar dock att vi klarar budget. Påpekades att rörelseresultatet bör motiveras.  
  

  

 Beslutsärenden 
 

  

§590 Budget 2018 
PJ hade tagit fram ett antal att-satser för att definiera vad som avses med budget i balans. 
Efterfrågades förtydligande; punkt 2 koncentreras till andra meningen, punkt 3 förtydligas bl.a. 
vad som avses med ”över tid”, punkt 4 kortas, ev. tillräckligt med första meningen.  
 
I diskussionen efterfrågades avtal med hotell, ansåg nämnden att vi för seminarier dyl. i huset 
kan ta betalt, särskilt för icke-medlemmar, men att vi inte bör ta betalt av sektionerna och vi 
bör tydligt kommunicera medlemsförmånen. Höjningen av förförvaltningsarvodet diskuterades 
och efterfrågades underlag för att jämföra vårt förvaltningsarvode med vad andra tar.  
 
Nämnden ställde sig bakom att inte avsätta resurser i budget för nytt stort möte. Viktigt för att 
frigöra resurser och underlätta budget i balans. Vi bör arrangera mer fokuserade och korta 
möten, även utanför Stockholm. Närmare mötesprogram tas upp på internatet. Vi bör 
kommunicera att vi framöver kommer ordna fler mindre möten.   
 
Nämnden ställde sig bakom förslaget om att i budget avsätta resurser för arvoden till 
prioriteringskommittén, ett avsteg från gällande policy. Syftet är att få upp kvaliteten i 
bedömningarna, underlätta rekrytering och öka närvaron. MS påtalade att det vore önskvärt att 
framöver även arvodera externa ledamöter i Etikdelegationen.  
 
Beslutades att PJ reviderar att-satserna för definition av budget i balans och återkommer på 
nästa möte. 
Beslutades att fastställa förslag till budget 2018.  
 

  

§591 Kommittén för prevention  
Lars Jerdén (LJ), ordförande i kommittén för prevention, föredrog den i förväg utskickade 
utvärderingen av kommitténs arbete. Kommittén består av 18 ledamöter, varav ca tio i 
genomsnitt är närvarande på mötena. Det är svårt att hitta forum för jämlik hälsa och 
kommittén har inte deltagit i debatten så mycket på grund av tidsbrist och att det är svårt att ”ta 
ut svängarna i debatten”. Fokusfrågor framåt är grundutbildningen och levnadsvanefrågor i 
utbildningen. LJ önskade samverkan med Forskningsdelegationen. 
     
Fortsatt mandat 
Nämnden konstaterade att det är ett viktigt uppdrag och att SLS behöver en arena för frågorna, 
men att det är lite ”dubbelkommando” med levnadsvaneprojektet. Det är oklart om vi kommer 
få resurser (statliga medel) för att fortsätta levnadsvaneprojektet. Mandatet för kommittén bör 
förlängas, men för en kortare period än tre år. Nämnde bör precisera direktivet till kommittén, 
bl a bör skrivas in vilka förväntningar nämnden har, att kommittén ska kommunicera till 
politiker och beslutsfattare vilka realistiska förväntningar man kan ha på prevention 
(möjligheter och begränsningar), att kommittén bör etablera samarbete med sektionerna, 
delegationerna samt kansliet. SLS nämnd/kansli bör hjälpa till med att skapa mötesarenor. Det 
är viktigt att debatten förs ut. 
 
Beslutades att förlänga mandatet med två år och återkomma till kommittén med preciserat 
direktiv. 
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§592 Förslag till preliminär fördelning av SLS forskningsstöd för 2018-2020 samt att 
Forskningsdelegationen ges mandat att göra mindre justeringar av fördelningen mellan 
bidragsformerna 

MU föredrog underlaget.  

Beslutades om preliminär fördelning av forskningsstöd för 2018-2020 i enlighet med 
underlaget (bilaga till pkt 11 på föredragningslistan) och att ge Forskningsdelegationen mandat 
att göra mindre justeringar av fördelningen mellan bidragsformerna.   

  

§593 Fastställa vårens tisdagssammankomster 
OB föredrog underlaget. Finns några tomma datum, men som börjat fyllas på. Nytt inslag är 
”SLS informerar” till vilket sektionernas ordförande särskilt bjuds in, det första planeras till 
den 23 januari. Ett tema med styrningsfrågor planeras till den 13 februari, KS och BS utsågs att 
bistå OB med det arrangemanget.   
 
Beslutades att nämnden ställer sig bakom förslaget till vårens tisdagssammankomster. 
 

  

§594 Utdelning ur Erik Sjögrens fond 
SL föredrog underlaget.  
 
Beslutades om utdelning i enlighet med förslag från inspektorn för SLS understödsfonder 
(bilaga till pkt 13 på föredragningslistan).  
 

  

 Diskussions- och informationsärenden 
 

 
 

 

§595 Arbetet med sektionerna  
SL sammanfattade samtalen med sektionsordförandena, bl.a. har framkommit oro för avgiften 
och kritik om att SLS är för Stockholmsfokuserat och sjukhusinriktat. Konstaterades att vi 
måste fortsätta dialogen, särskilt med de som varit negativa. Det finns möjlighet att medverka i 
möte den 19 mars i Jönköping med sektionen för onkologi. Vi bör kanske fokusera mer på att 
detta är en organisationsöversyn, i stället för på medlemsfrågan. 
 
Det är viktigt att tydliggöra hur vi ser på medlemmar som inte är läkare. Vi bör förtydliga hur 
vi ser på de som har dubbelt medlemskap, och vad det innebär för rösträtten på FM. Vi bör ta 
med i beaktande att även SLF ska fastställa stadgeändringar. Det finns en oro hos sektionerna 
för hur de ska få in avgiften, t ex har vissa sektioner många avgifter samlade (sektion, förening, 
SLF och framöver även SLS). Sektionerna ser risk för medlemstapp. Även små höjningar kan 
vara känsligt för passiva medlemmar och det kan finnas viss föreningströtthet. 
 
Det är viktigt med enkel kommunikation 5-6 punkter ”för dig som redan är medlem så blir det 
billigare”. Vi kan slå ut avgiften per månad så att det blir kommunikativt vad det kostar – ”en 
tjuga”. Tydliggör vad man får för den; söka forskningsanslag, komma på möten, tidning osv.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar nämnden att grundtonen är intresserad, öppen och att det finns 
förståelse, men i ett antal sektioner finns starka invändningar. Dialogen måste fortsätta och 
inriktas på sektioner som behöver mer information och diskussion med nämnden. Det finns en 
stomme till artikel att använda t ex i sektionernas tidningar, vi tar fram en förenklad version av 
förslaget, vi behöver förhålla oss till sektionernas frågor och vi bör framhålla att det även 
handlar om sektionernas framtid de kan bli starkare med samarbete. SL kontaktar SFAM. På 
januarimötet får se var vi står. Det är viktigt vad vi lägger för yrkanden och vad vi tar beslut 
om på FM. SL menar att status quo inte är en framkomlig väg, då måste vi göra något annat. 
 

  

§596 Ändring av mandattid för SLS ordförande 
Diskussionsunderlag förelåg om ändring av mandatperiod till 3 + 3 år. Skälen är främst att 
kontinuitet. SL inledde med att det är viktigt med ett professionellt kansli som kan stödja 
delegationer och kommittéer, och att det inte enbart är ordförande som ska förknippas med 
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SLS.  
 
Flera i nämnden uttryckte stöd för förslaget i diskussionsunderlaget om förlängning av 
mandatperioden för SLS ordförande. En längre period kan kräva mer stöd från kansliet. Om 
sex år uppfattas som lång tid, kan 3 år vara utgångspunkt, men med möjlighet till förlängning. 
Ett annat alternativ är 2 år som i dag, men med möjlighet till förlängning ytterligare två år. 
Ytterligare ett alternativ kan vara att erbjuda anslag efter mandatperioden för att underlätta 
återgång till forskning. Diskussionen kommer att återupptas på internatet, då beslutar nämnden 
också om proposition ska läggas till fullmäktige 2018 eller ej.   
 

§597 Program 2018 - rapport fr Programkommittén 
OB gick översiktligt igenom programmet för 2018, som återkommer på internatet. OB och PJ 
redogjorde för att en medlemsenkät planeras med frågor om vad medlemmarna vill ha för 
program. Utrymme för önskemålen kommer lämnas under hösten. Planen är att delta i 
specialitetsveckorna med olika programpunkter. SLS deltar också i Framtidens specialistläkare 
(FSL), Eva Kenne är ansvarig på kansliet. 
 

  

§598 Planering av internatet 22-23 januari på Hesselby slott 
BS inledde med frågor att fokusera på 2018. Vi bör ha ett läkarprofessionsförstärkande 
budskap. Seminarieserier på nätet, log in för medlemmar, seminarier som vandrar mellan 
sektionerna, tungt riktade mot medicinsk kunskap, förstärka den professionella identiteten 
genom kollegialt samtal (se taket i föreläsningssalen: vi förmedlar kunskap till varandra). I den 
mån vi engagerar oss i organisationsfrågor ska det vara utifrån att stärka medicinsk kunskap 
och hur medicin utövas (nyckelord: medicin, kunskap, forskning, läkar-patientmötet). BS 
punktar frågor att diskutera och fördjupa på internatet. 
 
SL föreslår kort formellt sammanträde, sedan tid för gruppdiskussioner och fördjupningar.  
Punkter att ta upp på internatet: 
- sektionsfrågan och plan B 
- policyfrågor 
- mandattid SLS ordförande 
- fortsatt samarbete med IOGT/NTO 
- förslag om bastjänstgöring 
- medlemsenkät 
  

  

§599 Sjukskrivningsprocessen - statlig utredning om finansiell samordning 
PJ föredrog direktiv till statlig utredning (utskickat) och efterfrågade nämndens ståndpunkt i 
fråga om finansiell samordning mellan sjukvården och sjukförsäkringen.  
 
Framhölls att sambanden beskrivs för enkelt i direktiven. Det rimmar inte heller med hur läkare 
tar beslut, kostnader vägs inte in på det sätt som tycks antas i direktivet. Det är för enkelt att 
anta att sjukvården kan påverka sjukfrånvaron så mycket. IMS lyfte snarare fram tidig kontakt 
med arbetsgivaren och vikten av mer forskning kring tidig kontakt samt längre 
arbetsgivaransvar (j fr Holland).  
 

  

§600 Delegationer och kommittéer: 
 

  

 Delegationen för utbildning 
TL redogjorde för förslag om baststjänstgöring som SLS har på remiss och som för närvarande 
är ute på underremiss i sektionerna till 8 februari. Remissen tas upp till fördjupad diskussion på 
internatet. TL sammanfattar sina synpunkter till internatet. TL uppmanade också till läsning av 
Nordiska Nyhetsbrevet (låg för kännedom i utskickat). 
 

  

 Delegationen för forskning 
MU informerade om att Forskningsdelegationen arrangerar en workshop på SLS den 17 april 
om brukarmedverkan i forskning. Syfte är att öka kunskapsnivån. Inbjudan skickas till 
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sektionerna.  
 

 Delegationen för etik 
MS informerade om debattartikel om eHälsa utifrån perspektivet att kunna vara professionell. 
Han informerade vidare om ett antal konferenser som DME deltagit i, bl a om 
antibiotikaresistens och prioriteringar samt Smers kunskapssammanställning om dödshjälp. 
Riktlinjearbetet avseende livsuppehållande behandling kommer gå ut på remiss till sektionerna.    
  

  

§601 Arbetsgrupper, projekt m.m. 
 

  

 Primärvården  
SAJ informerade om det senaste referensgruppsmötet i Anna Nergårdhs utredning.  
Utredningssekretariatet har utökats med bl a Karin Träff Nordström (tidigare ordf. i Sfam). 
Arbetet har kommit längre men tar ännu inte upp resurs- och kompetensförsörjningsfrågor. 
IMS informerade om att SLS primärvårdsgrupp har bjudit in Anna Nergårdh till möte med 
gruppen.   
 

  

§602 Fullmäktige 2018 
SAJ informerade om att datumet 15 maj 2018 ligger på webben. Motionstiden är fram, till 15 
mars 2018 och aviserades i SLS Aktuellt nr 4. Valberedningen har haft två möten och formellt 
nomineringsförfarande pågår t o m 15 december 2017. SL påtalade att eftermiddagstemat bör 
vara något som sektionerna tilltalas av, gärna med inslag av gruppdiskussioner. 
Programkommittén har diskuterat eftermiddagstema. 
 

  

§603 Övriga frågor 
Läkarupprop  
SLS har kontaktats av Svenska Läkare mot Kärnvapen med önskemål om att vi undertecknar 
ett läkarupprop de initierat för att Sverige ska underteckna FN-konventionen som förbjuder 
kärnvapen.  
 
Beslutades efter diskussion att SLS givetvis stödjer en kärnvapenfri värld, men att SLS inte ska 
engagera sig i politiska frågor som vi inte kan bedöma konsekvenserna av.  
 
Nationella programområden för kunskapsstyrning 
PV deltar i arbetet för Sydöstra sjukvårdsregionen i en av de Nationella programområden för 
kunskapsstyrning tillika Socialstyrelsens beredningsgrupp för nivåstrukturering. PV driver att 
sektionerna måste involveras i arbetet. 
 
Inbjudna gäster IOGT/NTO 
Diskuterades formerna för vår eventuella framtida samverkan om forskningsrapporten, med 
speciell inriktning på att SLS måste vara oberoende i förhållande till andra organisationer. 
Frågan tas upp igen vid nämndens januarimöte och då tas också beslut om SLS ska fortsätta sitt 
engagemang. 
 

  

§604 Pågående remisser 
Remisslistan var utskickad för kännedom. 
 

  

 
 
Dag som ovan  
 
Vid protokollet: 
 
 
Susann Asplund Johansson 
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Justeras: 
                        
 
 
Stefan Lindgren Mikael Sandlund 
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