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PROTOKOLL 

fört vid fysiskt/digitalt sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 december 2021 kl. 

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

 

Närvarande 

Ledamöter: Tobias Alfvén (TA, ordf), Catharina Ihre Lundgren (CIL, vice ordf), Ola Björgell (OB, 

vetenskaplig sekr., ordf. Programkommittén) deltog under §§ 185 -199, § 201, § 211 p. 

Programkommittén och Etikdelegationen, Ola Winqvist (OW, ordf. delegationen för forskning), Hans 

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

medicinsk etik) deltog under §§ 185 -199, § 201, § 211 p. Programkommittén och Etikdelegationen, 

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

Christina Bergh (CB), Stella Cizinsky (SC) deltog under §§ 185 -199, § 201, Mikael Hoffmann (MiH), 

Johan D Söderholm (JDS), Karin Rådholm (KR), Niklas Ekerstad (NE). 

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

 

Inbjudna gäster: Åke Åkesson (ÅÅ, Borgholms hälsocentral) § 199, Stefan Lindgren (SL, SLS ordf. 

2016 - 2018), § 202 

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) 

 

§ 185 Val av protokolljusterare 

Beslutades att utse CIL att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 186 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

§ 187 Nämndprotokoll 2021-11-10 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 188 Anmälningsärenden 

Anmälningsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

En fråga lyftes om att byta namn på punkten ”anmälningsärenden”. Kansliet ser över det till 

nästa möte.  

§ 189 Ordförande rapporterar 

TA rapporterade att det fortfarande är ett stort antal remisser som ska besvarar och att nämnden, 

föreningar/sektioner och kansliet gör ett stort arbete med dessa. TA deltog på State of The Art 

covid-19 som var två givande och intensiva dagar. Covid-19 gruppen har haft möte och 

medskicket gällande postcovid från nämndmötet i november togs upp. Forska!Sveriges 10 

årsjubileum uppmärksammades med en halvdag i riksdagen med forskning i fokus. Dagen 

innehöll bra diskussioner och panelsamtal, där en panel med Göran Hägglund, Bengt Westerberg 
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och Ingvar Carlsson var en av höjdpunkterna. TA fick även positiv feedback på sin debattartikel 

i Dagens Medicin om de viktigaste vård-frågorna inför valet. En kortare film från dagen kommer 

att läggas ut att ta del av i efterhand. Forska!Sverige har även träffat representanter från  

Utbildningsutskottet och flera av de politiska partierna hade uttryckt intresse av mer kontakt och 

dialog med SLS. TA har även deltagit i Läkarförbundets fullmäktige-middag, 

Apotekarsocietetens utdelning av Scheele-priset samt vid avtackningen av 

Folkhälsomyndighetens avgående generaldirektör Johan Carlson.  

 

§ 190 Vice ordförande rapporterar 

CIL rapporterade att hon deltagit i Läkarförbundets fullmäktigemöte som ledamot från Svensk 

Kirurgisk förening. Hon informerade om att Heidi Stensmyren, tidigare SLF-ordförande, tillträtt 

som ordförande för World Medical Association. CIL nämnde även ett kommande seminarium 

om blackbox-konceptet i operationssalen som SLS ska genomföra.  

§ 191 Kanslichefen rapporterar 

En sammanfattning av verksamheten under november månad hade gått ut i kanslichefens brev. 

PJ rapporterade att SLS efter årsskiftet kommer att ha 51 medlemsföreningar, 25 000 

föreningsanknutna medlemmar och ca 5000 individuella medlemmar. Den stora mängden 

medlemmar skapar en värdefull bas för SLS. Det finns ett önskemål om att kunna skicka ut 

information om exempelvis enkäter till medlemmar, och ett utvecklingsarbete pågår gällande hur 

SLS kan ta fram ett system för att göra det utan att gå utanför våra befogenheter enligt GDPR. 

Öppningsfrekvensen på SLS nyhetsbrev är god men det finns en möjlighet att nå ut till fler. 

§ 192 Ekonomi 

Kanslirapporten innehöll en redogörelse över ekonomin som ser fortsatt bra ut. MaH 

rapporterade att SLS Investeringsfond gått upp ytterligare 2 % under november. Årets budget 

har ett budgeterat resultat på -137 tkr men resultatet för 2021 kommer att vara betydligt bättre 

trots att konferensverksamheten inte är i full drift och att State of The Art covid-19 konferensen 

gick med ett underskott. Budget 2022 återkommer som en egen punkt senare under mötet.   

 Beslutsärenden 

§ 193 Medlemsreformen  

a) Stadgeändringar för SLS sektioner med anledning av medlemsreformen   

MH gick igenom ändrade stadgar för SLS föreningar som inkommit för fastställande av 

nämnden. Svensk Geriatrisk förening har inkommit med årsmötesprotokoll och sina stadgar för 

fastställande för att bli medlemsförening. Samtliga stadgeändringar är korrekta.  

Beslutades att godkänna stadgeändringar för att bli medlemsförening för Svensk Geriatrisk 

Förening.  

b) Uppdatering om inrapportering av medlemsföreningarnas och sektionernas 

medlemsregister (för beräkning av avgift, mandat mm) 

PJ rapporterade kort om hur processen med inrapportering av medlemsregister från föreningarna 

och sektionerna fortlöpt.  

c) Beslut om ändring av och information om mandat på FM 2022   

Under inrapporteringsperioden som pågick mellan 1 september och 1 november har SLS 

medlemsföreningar och sektioner, som anpassat sina stadgar, kunnat rapporterat in sina 

medlemsregister. Registerna används bl a för beräkning av mandat till FM samt för 

medlemsföreningarnas avgift till SLS. Alla 51 medlemsföreningar som anpassat sina stadgar har 

laddat upp sitt register. Medlemsföreningen Hygienläkarföreningen, saknades i underlaget som 

skickats ut inför mötet men de har laddat upp sitt register och kommer att få ett mandat som ny 

förening i SLS, dvs. att betrakta som ”ändrat” mandat. 9 sektioner har laddat upp sitt register.  

Totalt kommer 9 medlemsföreningar få ändrat mandat på FM 2022. Inga sektioner har fått 

ändrat mandat. De totala antalet mandat kommer att uppgå till 146 st. 
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Beslutades att ändra mandaten för medlemsföreningarna för Allergiforskning/Allergologi, 

Allmänmedicin, Endokrinologi, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Hygien, Geriatrik, 

Obstetrik och Gynekologi, Ortopedi och Urologi. 

d) Fastställa stadgeändring för medlemsföreningen för barnkirurgi 

Svensk Barnkirurgisk förening har beslutat om en stadgeändring på sitt årsmöte 2021-08-25.  

 

Beslutades att fastställa stadgeändringarna som beslutades om vid Svensk Barnkirurgisk 

Förenings årsmöte 2021   
 

§ 194 Revidering av SLS alkoholpolicy 

PJ föredrog förslaget till ny alkoholpolicy. Inom ramen för SLS verksamhet sker ofta olika 

aktiviteter som kombineras med förtäring av mat och dryck. Utgångspunkten är att SLS-

aktiviteter normalt sett ska vara alkoholfria. I de fall alkohol ska ingå får detta endast ske i 

samband med middag på aktiviteten. Måttfullhet ska alltid prägla konsumtionen.  Förslaget som 

lagt fram till nämnden är en anpassning till praxis för hur SLS har hanterat alkoholservering vid 

sina evenemang.  

 

Beslutades att godkänna förslaget till reviderad alkoholpolicy    
 

§ 195 Utse ledamot i Kvalitetsdelegationen 

SAJ föredrog ärendet. Kvalitetsdelegationen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt 

tre adjungerade ledamöter och mandatperioden löper ut samtidigt för de fyra ordinarie 

ledamöterna. Ledamöterna väljs för 3 år med möjlighet till omval på ytterligare 3 år. Två 

ledamöter står till förfogande för omval. Inbjudan att nominera har gått ut till SLS 

medlemsföreningar/sektioner och tre nomineringar kom in. Lise-Lotte Risö Bergerlind och Carl 

Savage föreslås till omval perioden 2021-07-01 - 2024-06-30. Sofia Dahlin och Lars-Magnus 

Andersson föreslås till nyval för perioden 2022-01-01 - 2024-12-31. 

 

 Beslutade att utse Lise-Lotte Risö Bergerlind (omval), Carl Savage (omval), Sofia Dahlin 

(nyval) och Lars-Magnus Andersson (nyval) till ledamöter i delegationen för medicinsk 

kvalité 

  
§ 196 Beslut om utdelning från Erik Sjögrens fond  

MaH föredrog ärendet. Efter att beslutsunderlaget skickades ut om att inga ansökningar 

inkommit har kansliet hittat en ansökan som kommit in via post inom ansökningstiden. Ansökan 

var på 10 000 kr. Föregående år beviljades en ansökan från samma person som då uppfyllde de 

krav som ställs på bidragstagarna enligt fondens reglemente. Nytt förslag till beslut är att bevilja 

det inkomna ansökningen och låta resterande belopp gå till forskning. 

 

Beslutades att bevilja ansökan om 10 000 kr från Erik Sjögrens fond och låta resterande 

disponibla medel gå till forskningsanslag. 

 
§ 197 Beslut om ev. remiss till medlemsföreningar och sektioner  

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening har inkommit med en ansökan om att bli associerad 

förening i SLS. MH föredrog ärendet och de underlag som föreningen bifogat till sin ansökan. 

Nämnden var positiva till att fler föreningar vill bli associerade föreningar. Innan beslut om att 

lägga ansökan till FM 2022 ska ansökan skickas ut på remiss till medlemsföreningar, sektioner, 

lokala läkaresällskap och KUF. 

Beslutades att skicka ut Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening ansökan om att bli 

associerad förening i SLS på remiss till medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap 

och kandidat- och underläkarföreningen  

 
§ 198  State-of-the-Art Covid-19 2021 utvärdering/reflektioner  
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Ta rapporterade från konferensen som genomfördes digitalt den 24-25 november och hade 1400 

anmälda deltagare. Som mest var det drygt 800 personer inloggade parallellt på de olika 

programpunkterna. Programmet var brett och höll en hög vetenskaplig kvalitét. Ekonomin efter 

konferensen ska sammanställas och en utvärdering har skickats ut till deltagarna.  

SWG lyfte att KUF var glada att de gavs möjlighet att delta under konferensen och lyfta sitt 

perspektiv under de programpunkter där de deltog. En person i nämnden som deltog berömde 

genomförandet och hade önskemål om att den avslutande paneldiskussionen där bl.a. TA och 

CIL deltog skulle göras tillgänglig på Youtube i efterhand. Ett antal av de föreningar som bidrog 

med egna programpunkter kommer att publicera innehållet i sina egna kanaler. Anmälda 

deltagare kommer ha tillgång till allt innehåll i tre månader efter avslutad konferens. 

 

Programkommittén uppmanades att ta upp och hanterar frågan om tillgänglighet till materialet så 

det finns en gemensam ram för vad som publiceras öppet. Nämnden manade till viss försiktighet 

vid eventuell publicering då evenemangets program till största del ska vara exklusivt för de 

betalande deltagarna.  

 

§ 199 Information om SFAM:s och DLF:s nya arbetsgrupp för stärkt allmänmedicin och fast 

läkarkontakt 

Nämnden fick en rapport från uppstartsmötet av den ”tänkargrupp” där 14 distriktsläkare på 

uppdrag av Svensk Förening för Allmänmedicin och Distriktsläkarföreningen ska föreslå en 

strategi och tidplan för ett system med fast läkare och begränsade patientlistor. ÅÅ som leder 

gruppen gästade mötet under punkten. Han inledde med att berätta om att det är första gången ett 

sådant här samarrangemang gjort för att komma vidare med frågan. Han betonade att det är 

viktigt att det tas fram en tidsatt och ramsatt beskrivning fram till en välfungerande primärvård 

för att den ska fungera som helhet. För att alla patienter ska veta vem som är deras fasta läkare 

behöver konkreta förändringar, och vägar att mötas för sjukhusrepresentanterna, primärvård 

m.fl. 

TA tackade för presentationen och öppnade upp för frågor och inspel från nämnden. En ledamot 

lyfte att det i Stockholm finns många olika aktörer som behöver kommunicera med varandra och 

efterfrågade en plattform för enklare kommunikation för att nå ut och förbättra samarbetet. En 

fråga ställdes om det är möjligt att föra över välfungerande modeller, som exempelvis 

Borgholmsmodellen, till andra områden inom vården. ÅÅ svarade att det går men det kräver tid 

och ett systematiskt arbete. En ledamot undrade om hur man ska få förståelse för att 

allmänmedicin och distriktsläkare är viktiga för primärvården. ÅÅ svarade att det är viktigt att 

lyfta att det behövs läkare på en vårdcentral och att betona vikten av kontinuiteten och 

kompetensen. En ledamot refererade till situationen i sin region, som haft stora utmaningar med 

frågan om fast läkarkontakt, och såg ett behov av bättre samverkan och en organisation som drar 

åt samma håll. En ledamot lyfte att patientlistorna ska ha ett lämpligt omfång för att kunna ha en 

tre minuters-garanti på återkoppling när kontakt tas med andra vårdgivare.  

 

TA sammanfattade diskussionen och framhöll att SLS gärna deltar i arbetet, att det är viktigt att 

det inte bara blir en fråga för allmänläkare och att fokus bör vara patientperspektivet. ÅÅ sa att 

gruppen beräknar att ha tagit fram ett utkast till handlingsplan till slutet av februari och TA 

välkomnade honom tillbaka till nämnden för fortsatt diskussion då. OB lyfte att 

programkommittén gärna samarbetar med gruppen kring ett event under 2022, och ÅÅ svarade 

positivt på inbjudan. 

  

§ 200 MAL, medicinsk ansvarig läkare i kommunen – ett av uppdragen för statliga utredningen 

om en äldreomsorgslag  

SA rapporterade från referensgruppens möte den 3 december. Direktivets löptext liknar en 

arbetsbeskrivning för MAL men på mötet framkom att utredningen överväger att inte föreslå en 

MAL i kommunen, så som beskrivs i direktivet, utan avser föreslå en medicinskt ansvarig 

strateg som kan men inte måste vara läkare. Läkarförbundet driver frågan om MAL men SLS 
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har inte tagit ställning i frågan än. Det hade varit en styrka om SLF och SLS hade gjort 

gemensam sak i att driva frågan. SA efterfrågade inspel från nämnden.  

En ledamot lyfte att det är en olycklig utveckling i kommunal hälso- och sjukvård att inte ha 

medicinisk utbildade personer som medicinskt ansvariga. Nämnden diskuterade begreppet 

medicinskt ansvarig som används för flera yrkesroller, även för icke-läkare. Nämnden 

konstaterade att de inte har svar på hur man löser den organisatoriska modellen men poängterade 

att det medicinska ledningsansvaret är viktigt.  

§ 201 Remiss PM gällande nya könstillhörighetslagar - vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 

och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen  

MS ansvarar för att sammanställa svar på remissen avseende promemorian om nya 

könstillhörighetslagar. Under 2018 kom en första remiss, men propositionen drogs tillbaka. I 

förslaget har utredningen valt att behålla 18 års-gränsen för kirurgiska ingrepp av könsorganen 

men föreslagit en 12 års-gräns för byte av juridiskt kön. Remissen diskuterades på 

Etikdelegationens internat där det blev tydligt att det är en komplex fråga. Det är en viktig 

autonomifråga för dem som upplever att de är födda med fel kön men det finns många olika 

parametrar att ta hänsyn till och problematiker som kan uppstå. Dessa ansåg delegationen att 

utredningen inte tagit ställning till i tillräcklig grad. Nämnden instämde i att frågan är komplex 

och att remissen hade kunnat vara mer genomarbetad. De ansåg att det är bra att gå försiktigt 

fram i frågorna för att undvika oönskade konsekvenser med att ta beslut för snabbt. MS kommer 

att ta kontakt med Barnläkarföreningen för att få inspel till remissvaret. Han kommer att ta fram 

ett utkast på remissvar som han därefter presentera för nämnden.  

 

§ 202 Reglering fortbildning 

HH inledde punkten och hälsade SL, som var med och tog fram SLS policy för fortbildning 

2015, välkommen till mötet. SL inledde med att tipsa om en artikel i Läkartidningens1 senaste 

nummer vars slutsatser var i linje med våra, om att fortbildning inte endast kan mätas i tid då det 

inte är en garanti för faktisk kompetensutveckling. Han lyfte även värdet av kollegial dialog, 

återkoppling samt möjligheten att kunna förkovra sig utan att det har ett produktionssyfte. SL 

nämnde även att fortbildning inte bara ska gynna individen utan även skapa positiv utveckling 

inom verksamheten och på den enhet som kompetensutvecklas.  

SAJ redogjorde för de överväganden och förslag som utbildningsdelegationen diskuterat. 

Tidigare fanns tydligare skrivet i föreskrifterna om personalens fortbildning men i den nya 

ledningsföreskriften står inte längre uttryckt att rutiner ska finnas. Regeringen avsåg inte då det 

moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet infördes att föreslå ändringar i föreskrifterna då de 

ansåg att det finns ett regelverk. Delegationen vill att föreskrifterna förtydligas i enlighet med 

gällande rätt och anser att Regeringen bör ge SoS i uppdrag att se över det, samt IVO i uppdrag 

att utreda hur tillsynen ska stärkas utifrån förtydligade föreskrifter samt att professionen bör 

delta i arbetet. SL lyfte skillnaden mellan continuing professional development (CPD) och 

continuing medical education (CME) där fortbildning inte bara rör kunskapsfördjupning utan 

hela den professionella kompetensen hos individen.   

HH sa att materialet bör förankras i medlemsföreningarnas i närtid så det stämmer överens med 

vad de efterfrågar. Även nämndes att det går att hitta beröringspunkter till Hippokratesrevisionen 

och kollegial kvalitetsdialog. Diskussion kring den aspekten tas på nämndens möte i januari.  

 

§ 203 Förslag till projekt i samverkan med andra berörda aktörer i form av en dialog med 

läkare kring ansvaret för patientens läkemedelslista 

MiH informerade att Stiftelsen NEPI avser att föreslå att SLS i samverkan med Sveriges 

Läkarförbund och patientföreträdare ska ta ansvar för att under 2022 initiera en flerårig kollegial 

dialog och utbildningsinsats kring läkares syn på ansvaret för patientens läkemedelslista samt 

 
1 https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/12/specialistlakares-
fortbildning-effekt-forutsattningar-drivkrafter/ 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/12/specialistlakares-fortbildning-effekt-forutsattningar-drivkrafter/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/12/specialistlakares-fortbildning-effekt-forutsattningar-drivkrafter/
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arbetssätt som kan ge en effektivare och säkrare läkemedelsbehandling i hemmet. En 

förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är deltagande och finansiering från berörda 

organisationer, myndigheter och regioner. MiH undrade om nämnden var intresserade av att gå 

vidare i frågan och önskade ett mandat för att fortsätta sondera intresse. PJ nämnde att det går att 

dra paralleller till hur SLS drivit Levnadsvaneprojektet. MiH fick i uppdrag att se över hur 

intresset för projektet ser ut samt möjlighet till finansiering inför nämndens internat där 

diskussionen tas upp igen inför eventuellt beslut.  

 

§ 204 Uppdatering Nationella vårdkompetensrådet 

a) Information om pågående arbete med särskild relevans för SLS (AT/BT m.m.) 

JDS rapporterade från Nationella vårdkompetensrådet (NVKR) som arbetar på regeringens 

uppdrag och består av representanter från regioner, kommuner, lärosäten, UKÄ och 

Socialstyrelsen. NVKR samverkar även med de regionala vårdkompetensråden och 

utgångspunkten är att utbildningsuppdraget är gemensamt.  

JDS leder arbetsgruppen för AT-BT frågor inom NVKR. Statistik visar att behovet av AT-

tjänster är större än utbudet, vilket kan försvåra det breda införandet av BT. Arbetsgruppen har 

tagit fram tre förslag för kunna öka antalet AT-tjänster; att normtiden för AT ska vara 18 

månader, att bredda basen för AT-tjänstgöring samt öka kapaciteten för, och kvalitetssäkra, AT-

handledningen.  

JDS gick igenom en rapport från NVKR som visade att det är ett lågt söktryck till många 

förenade anställningar inom akademi/hälso- och sjukvård. NVKR´s arbetsgrupp för klinisk 

forskning arbetar med en fördjupad analys av orsakerna till det låga söktrycket och ska arbeta för 

en översyn av Högskoleförordningen för större möjlighet att anställa utefter verksamhetens 

behov. Även ska frågorna inom kommunal hälso- och sjukvård ses över då den är eftersatt 

gällande akademiska kombinationsanställningar. Synpunkter som kom upp från nämnden var att 

bristen på handledare är det kritiska. Även om antalet som disputerar är stabilt så fortsätter för få 

att meritera sig därefter. Problematiken med att det är svårt för kliniskt aktiva som även vill 

forska att konkurrera om anslag mot heltidsforskare och stora forskningsgrupper lyftes. 

b) SLS roll i arbetet kring NVKR:S regeringsuppdrag om kompetensförsörjning i 

primärvård och dimensionering av ST i allmänmedicin 

Förslag ska tas fram på nationella riktade insatser samt insatser som region och andra aktörer 

kan vidta. Uppdraget ska slutredovisas 30/11 2022 Även så ska rekommendationer för 

dimensionering av ST inom allmänmedicin på nationell och regional nivå tas fram.  

JDS lyfte frågan om hur SLS kan, och vill, bidra i arbetet.  

 

JDS sammanfattade diskussionen med att det finns möjlighet att delta i de fem referensgrupper 

som kommer att bildas och att det är positivt om SLS är med tidigt i den fortsatta processen. 

Fortsatt diskussion kommer att föras på nämndens sammanträde i januari. JLB lyfte SLS 

primärvårdspolicy2 och rapporten från rundabordssamtal om forskning i primärvården3 som är 

en bra ingång till frågorna.    

 

§ 205 Arbetsgrupp Kunskapsstyrning uppdatering 

CIL och PJ rapporterade att ett uppstartsmöte med arbetsgruppen planeras och underlag inför 

mötet är under framtagande. TA har blivit kontaktad av Mats Bojestig och Emma Spak från 

 
2 https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls-om-en-starkt-primarvard_2019_05_13tryck_sls.pdf  
3 https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-

primarvarden_mars_2020.pdf  
 

https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls-om-en-starkt-primarvard_2019_05_13tryck_sls.pdf
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf


 Nr 8 2021 
  2021-12-07 

SKR gällande att träffas och diskutera kunskapsstyrning, mötet kommer att hållas 10/12 och 

även Sofia Rydgren Stale från Läkarförbundet och CIL och PJ kommer att delta på fredag.  

 

§ 206 Uppdatering från arbetsgruppen för förtroendemannarevisorernas arbetsordning  

Arbetsgruppen kommer att samlas för ett första möte den 14 december.  

 

§ 207 Uppdatering statistik om forskande läkare och resurser för forskning 

TA lyfter att frågan hänger ihop med den presentation JDS höll tidigare om vad som händer efter 

disputationen. Det är glädjande att disputationsfrekvensen är stabil och fler kvinnor väljer att 

disputera. Dock kommer antalet tillgängliga handledare minska och resultera i att varje 

handledare får fler studenter att handleda när få väljer att inte forska vidare. Den statistik som 

nämnden fick presenterat för sig på tidigare möten är ett bra underlag för fortsatta diskussioner.  

Nämnden gavs möjlighet att inkomma med synpunkter och lyfte att om det funnits utrymme 

inom anställningarna att forska hade fler gjort det och att många gärna sluppit processen att söka 

anslag. Även lyftes att antalet kombinationstjänster borde bli fler. 

 

§ 208 Utdelning från stiftelsen Söderström-Königskas sjukhem   

MH informerade om att stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet tagit beslut om att bevilja 

utdelning på totalt 4,1 miljoner kr. Protokoll från stiftelsens utdelningsmöte och 

bedömningsunderlag finns som bilaga i handlingarna.   

§ 209 Rapport från SoS uppdrag Prioriteringar under kris och krig  

NE informerade om att han sänt in en skrivelse till SoS som kommentar till arbetet där han lyfte 

de tre punkter som han redogjorde för på föregående nämndmöte. Han kommer att återkomma 

med information om hur SoS responderar på skrivelse på ett kommande nämndmöte. 

Referensgruppen kommer att sammanträda den 9 december. I januari kommer en halvtidsrapport 

att skickas till Socialdepartementet.  

 

§ 210 SLS organisation och årshjul 

a) SLS VP 2021-2022, rev. 2022. Inkomna underlag inför revidering av aktiviteter för 

2022. 

SLS delegationer och övriga grupper har getts möjlighet att datera upp sina aktiviteter i 

verksamhetsplanen utifrån var de befinner sig. Forskningsdelegationen har inkommit med 

underlag efter sitt internat som inte kom med i utskicket inför mötet.  

 

b) Inkomna underlag inför budget 2022 

MaH hade sammanställt ett utkast till budget utifrån inkomna äskanden från delegationer, 

kommittéer och arbetsgrupper. Intäkterna för 2022 är lägre än tidigare år då det råder osäkerhet 

om SLS kommer att få bidrag för Levnadsvaneprojektet 2022 och intäkterna för 

konferensverksamheten är budgeterade lägre p.g.a. den fortsatta pandemin. Ifall alla äskanden 

beviljas kommer budgeten att vara - 2 miljoner kr vilket inte går ihop med riktlinjerna om att 

SLS ska ha en budget i balans. Då SLS kommer att ha ett positivt resultat 2021 kan ett mindre 

minus 2022 accepteras av FM men nerdragningar behöver göras i de inkomna äskandena.   

MaH och TA fick i uppdrag att se över möjliga nerdragningar i budgeten och ta fram ett 

budgetförslag. Det bereds av AU inför nämndmötet i januari där beslut kommer att tas.  

 

c) Planering nämndens internat 24-25 januari 2022 

Ett utkast på dagordning och upplägg inför nämndens internat har skickats ut. Internatet är 

planerat att genomföras fysiskt på Ljunglöfska utanför Stockholm, hänsyn till pandemin ska tas 

och vi följer läget.  
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Önskemål att lägga till Hippokratesrevisionen och Programverksamheten på dagordningen kom 

in. Även kommer många av de punkter som diskuterats under dagen att återkomma i januari. 

Ytterligare inspel på agendan kan skickas till TA och MH.  

 

d) Ordföranderåd i februari 2022 

Vårens ordföranderåd planeras att genomföras digitalt den 10 februari. PJ har bjudit in 

Socialminister Lena Hallengren som talare och väntar på bekräftelse om hon kan delta. Inbjudan 

till ordföranderådet kommer att skickas ut i december.   

e) Information inför FM 2022 

Nämnden hade en diskussion om i vilken form FM ska genomföras den 17 maj 2022. Utifrån 

antagandet att pandemin fortfarande kommer att påverka oss om ett halvår kommer FM inte gå 

att genomföras enbart fysiskt då det finns risk att mötet inte bli beslutsfört. Nämnden var enig 

om att inriktningen skulle vara ett hybridmöte med möjlighet att delta både på plats och digitalt. 

Kansliet kommer att fortsätta planeringen och se över den teknik som behövs för att mötet ska 

bli en bra upplevelse oavsett hur ledamöterna deltar. De kommande sammanträdena kommer 

många handlingar inför FM att tas upp för diskussion och beslut. Valberedningen kommer att 

skicka ut nomineringsinbjudan till SLS föreningar/sektioner m.fl. den kommande veckan.   

 
§ 211 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 

 Programkommittén 

OB rapporterade att kommittén de senaste åren haft utmaningar med både fysisk och digital 

verksamhet och att en balans mellan dessa behöver hittas. Ett styrdokument kommer att arbetas 

fram för att få en mer hållbar struktur, tydligare beskrivning av kommitténs uppdrag samt hur 

kansliet kan stötta kommittén. Utgångspunkter i arbetet är en hållbar ekonomi, likvärdiga 

anmälningsavgifter för deltagande och att ha en rimlig tidsplanering med möjlighet att 

genomföra idéer till programaktiviteter som kan komma upp med kort varsel. 

Programkommittén kommer att diskuteras fördjupande under nämndens internat.  

 

 Forskningsdelegationen 

Delegationen har genomfört ett internat där verksamhetsplanen gåtts igenom och där vissa 

förtydliganden har gjorts. OW lyfte att de sett över SLS utlysningar då de velat öronmärka vissa 

anslag så att även yngre forskare som inte haft möjlighet att meritera sig lika mycket ska ha 

möjlighet att beviljas anslag. De har även arbetat med frågan om hälsodata. Möjligheten att 

återinstifta riksstämman i någon form för att skapa en mötesplats för forskare från olika 

discipliner hade även diskuterats. 

SLS sommarstipendiater har presenterat sina arbeten. Delegationen vill öka sin synlighet på 

sociala medier och ska kontakta JLB gällande det. 

 Utbildningsdelegationen 

HH rapporterade att delegationen haft ett möte dagen innan. HH lyfte en diskussion som förts 

med SoS om när man ska intyga vad man gjort för att bli specialist. Det finns läkare som gör sin 

ST utanför sjukhus på privata kliniker där det är svårare att säkerställa måluppfyllelsen. De 

kommer ej ta frågan vidare i nuläget men det kan bli aktuellt att se över föreskriften längre fram 

då det är en viktig kvalitetsfråga. Den 17 januari kommer en temadag genomföras tillsammans 

med SoS om vägen till svensk läkarlegitimation. Mattias Bjarnegård som har adjungerats till 

delegationen arbetar med frågan om certifiering. Först ut under våren är delföreningar inom 

radiologi.  

 Etikdelegationen 

Etikdagen genomfördes den 29/11 med ca 50 - 60 deltagare. Deltagaravgiften kan ha påverkat 

antalet anmälningar och MS efterfrågade en gemensam linje för vad vi tar i avgift för vår 

verksamhet.  
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 Kvalitetsdelegationen 

SAJ rapporterade att delegationen har möte på torsdag. Kunskapsstyrning kommer vara en 

återkommande punkt på delegationens dagordning för att ge möjlighet till diskussion mellan 

arbetsgruppen för kunskapsstyrning och delegationen för att undvika stuprör i arbetet. 

Kandidat- och underläkarföreningen 

SWG rapporterade från deras medlemsdag och gala som genomfördes 20/11. Under dagen 

genomfördes workshops och deras priser delades ut. Dagen efter genomförde KUF sitt årsmöte 

där SWG blev omvald till ordförande.  

 

 Covid-19-gruppen 

Covid-19 gruppen har återkommande möten varje månad under hösten. Ett möte kvar innan jul  

 Kloka Kliniska val 

Arbetsgruppen hade inget att rapportera.  

 

Klimatgruppen 

Arbetsgruppen hade inget att rapportera.  

 

 Ungas psykiska hälsa 

Arbetsgruppen hade inget att rapportera.  

 

§ 212  Omvärldsbevakning och kommunikation  

JLB rapporterade att flertalet rapporter om covid-19 pandemin och lärdomar från den har 

publicerats. SLS kommer eventuellt att kommentera dessa. Det är fortsatt fokus på arbetet inför 

att kommunicera läkares fortbildning och att lyfta SLS 5 punkts-program inför valet 2022. I 

nyhetsbrev på fredag kommer tänkargruppen som ÅÅ och SA deltar i lyftas. I januari kommer 

information om SLS priser gå ut till dekaner på lärosätena. Även kommer statistiken om 

forskning kommuniceras ut.   

§ 213 Remisser och Inbjudningar  

SAJ informerar om några stora remisser som är under arbete just nu. Alla pågående remisser 

finns med på remisslistan som bifogats   

Inbjudningar finns som bifogad lista till handlingarna. 

§ 214 Övriga frågor  

Nästa möte kommer vara nämndens internat 24 – 25 januari som planeras bli ett fysiskt möte, 

dock med hänsyn till pandemiläget.   

 

Dag som ovan  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 

 

Justeras: 
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Tobias Alfvén    Catharina Ihre Lundgren  


