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PROTOKOLL 
fört vid sammanträde i Svenska Läkaresällskapets nämnd den 9 november 2022 kl. 10.00-12:00 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 t.o.m. § 210 Etikdelegationen, Ola Winqvist (OW, 
ordf. delegationen för forskning), Hans Hjelmqvist (HH, ordf. delegationen för utbildning), Anders 
Castor (AC, ordf. delegationen för medicinsk etik) deltog t.o.m. § 210 Etikdelegationen, Karin Pukk 
Härenstam (KPH, ordf. delegationen för medicinsk kvalitet) deltog t.o.m. § 200, Susanna Althini (SA) 
deltog t.o.m. § 210 Klimatgruppen, Stella Cizinsky (SC) deltog t.o.m. § 210 Klimatgruppen, Mikael 
Hoffmann (MiH) deltog t.o.m. §205, Johan D Söderholm (JDS) deltog t.o.m. § 200, Soheir Beshara 
(SB) deltog t.o.m. § 200, Niklas Ekerstad (NE), Olle Larkö (OL) deltog t.o.m. § 210 Etikdelegationen. 

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

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), Lilian Lindberg (LL, utredare) deltog under § 210 
programkommittén-etikdelegationen. 

 

§ 181 Val av protokolljusterare 
Beslutades att utse NE att jämte ordförande justera protokollet. 
 

§ 182 Godkännande av föredragningslistan  
MiH anmälde att han ville lyfta två aktuella remisser på läkemedelsområdet. 

Beslutades att godkänna föredragningslistan med gjorda ändringar.  

§ 183 Nämndprotokoll 2022-10-04 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 184 Informationsärenden, protokoll 
Nämnden gick igenom protokollen/minnesanteckningarna. 

p. 4 b) Minnesanteckningar nämndens internat: NE lyfte en språklig korrigering under p.7 
Prioriteringsplattformen.  MH korrigerar meningen: ”NE berättade om hur vårdbehov 
definieras och att stora vårdbehov ska gå först.” 

p. 4 e) Minnesanteckningar läkemedelskommittén: MiH kommenterade att många stora frågor 
kopplat till läkemedelskommittén är på gång samt att AC och Etikdelegationen varit honom 
behjälplig i att hantera dessa. MiH önskade ha en diskussion om e-hälsa med anledning av 
”1177 direkt” där fokus bör vara på vård och inte tekniklösningarna. MiH kommer att ha en 
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diskussion med eHälso-kommittén och anmälde frågan för diskussion på nästa möte. JLB 
skickar ut länken med inspelningen från eHälsodagen till nämnden efter mötet.  

Informationsärendena godkändes och lades till handlingarna.  

§ 185 Ordförande rapporterar 
TA inledde med att tacka nämnden för en trevlig årshögtid. Under sitt högtidstal bad TA 
åhörarna bidra med vad de såg som de största utmaningarna inom hälso- och sjukvården 
framöver och han visade de inkomna synpunkterna. TA rapporterade att ordföranderådet den 6 
oktober blev lyckat och att han fått positiv feedback från flera deltagare.  
TA informerade att rekryteringen av ny kanslichef snart är klar. Rekryteringsbyrån har 
presenterat ett antal kandidater och TA och CIL har intervjuat tre av dessa. Inom kort är det 
klart vem som får tjänsten och personen kommer vara på plats på kansliet i början av mars. 
Hen kommer även delta på nämndens internat i januari. 
TA har även deltagit på slutrevisionsmöte med SLS revisorer, workshopen som anordnades av 
arbetsgruppen för Kloka Kliniska Val och internat med Agenda för hälsa och välstånd.  
 

§ 186 Vice ordförande rapporterar 
CIL rapporterade att hon är involverad i processen att rekrytera ny kanslichef till SLS och lagt 
mycket tid på arbetsgruppen för kunskapsstyrning.  
 

§ 187 Kanslichefen rapporterar 
En sammanfattning av verksamheten i oktober hade skickats ut innan mötet. MaH rapporterade 
att Ellinor Schmidt på kansliet börjat arbeta med programverksamheten och att en ny 
administratör kommer att rekryteras. Svensk Förening för Akutsjukvård, som kommer att 
ansöka om att bli medlemsförening 2024, har inkommit med en förfrågan om kanslistöd.  

MaH informerade även att hon har fört diskussioner med SLS restaurang gällande några 
incidenter i huset. 

§ 188 Ekonomi 
MaH rapporterade att SLS ser ut att nå ett positivt resultat trots att fullmäktige antog en 
minusbudget. Det beror främst på minskade kostnader för personal och fler digitala möten. 
Programverksamhetens resultat blir ett minus och kommittén arbetar vidare med frågan om hur 
programverksamheten ska se ut framöver. Slutrevisionsmöte har genomförts. Inför det har de 
förtroendevalda revisorerna gjort stickprov i utdelningen och jämfört med stiftelserna och deras 
ändamål. Det kan uppkomma svårigheter att matcha utdelning mot stiftelserna när det saknas 
ansökningar inom specifika områden. Forskningsdelegationen kommer att ta fram ett 
styrdokument för hur SLS ska tolka matchningen mellan ansökningar och stiftelser framöver. 
Ett antal avloppsstammarna i huset behöver renoveras och arbetet är planerat att genomföras 
tidig vår 2023, kostnaden beräknas uppgå till ca 500 tkr. Bokslutet för Signe Haraldssons 
stiftelse kommer att skickas ut för underskrift till nämnden. Från och med nästa år kommer den 
att ingå i samförvaltningen 

 Beslutsärenden 
 
§ 189 

 
Val av ordförande kommittén för säker vård  
Nuvarande ordförande Hans Rutberg avgår vid årsskiftet. Kommittén föreslår Charlotte Millde 
Luthander som ny ordförande i kommittén. Enligt arbetsordningen för SLS kommittéer utses 
ordföranden av SLS nämnd för en mandatperiod om tre år med möjlighet till förlängning, 
normalt högst en gång. 
 
Beslutades att utse Charlotte Millde Luthander till ordförande i SLS kommitté för säker vård 
för mandatperioden 1 januari 2023–31 december 2025.   
  

§ 190 Fastställa reviderade stadgar för Svensk Kirurgisk Förening med anledning av 
medlemsreformen  
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Svensk Kirurgisk Förening ansökte 2020 om att bli medlemsförening och har nu anpassat sina 
stadgar för medlemsförening på sina årsmöten 2021-08-25 och 2022-08-24. MH gick igenom 
gjorda ändringar som var korrekta. 
 
Beslutades att fastställa stadgeändringar för att bli medlemsförening för Svensk Kirurgisk 
Förening 
 

§ 191 Fastställande av prissummor 2023  
Årligen i november beslutar nämnden om kommande års prissummor.  
 
Beslutade att fastställa prissummor 2023 enligt förslag, se underlag till punkt 11 på 
föredragningslistan 2022-11-09  
 

§ 192 Beslut om Hambergerföreläsare  
Kommittén för Carl-Axel Hambergers minnesfond har nominerat prof. Dr Christian von 
Buchwald till Hambergerföreläsare och pristagare 2022. Priset kommer att delas ut i samband 
med ÖNH-dagarna i november.  
 
Beslutades att utse prof. Dr Christian von Buchwald till Hambergerföreläsare och pristagare 
2022 samt att han ska tilldelas SLS 200 års-minnesmedalj i brons. 
 

§ 193 Beslut om Lennanderföreläsare 2023 
Med stöd av Stiftelsen Karl Gustaf Lennanders föreläsningsfond anordnar SLS en gång om året 
Lennanderföreläsning. Ämne väljs efter förslag från berörda sektioner/föreningar. 
Föreläsningen behandlar jämna år området kirurgi, ojämna år hygien. Föreläsaren får ett 
diplom och ett arvode. 
 
Beslutades att utse Birgitta Lytsy, specialist Klinisk bakteriologi, Uppsala till 2023 års 
Lennanderföreläsare 
 

§ 194 Ny utlysning för forskning relaterad till klimat, hälsa och hållbar sjukvård  
I enlighet med SLS klimatpolicy ska SLS utlysa forskningsanslag med fokus på klimat, hälsa 
och hållbar sjukvård. Forskningsdelegationen hade tagit fram ett förslag som nämnden 
diskuterade.  
En fråga lyftes gällande att endast den som disputerat för högst tio år sedan kan söka anslag. 
OW svarade att samma tidsgräns gäller som för SLS andra anslag och FD vill att samma 
kriterier tillämpas. 
 
Beslutades att godkänna förslaget om ny utlysning för forskning relaterad till klimat, hälsa och 
hållbar sjukvård inför utlysningsomgång 2022–2023  

  
§ 195 Ersättning prioriteringskommittén  

De sakkunniga i SLS prioriteringskommitté granskar ca 30 forskningsansökningar per omgång 
och deras ersättning uppgår till 250 kr per granskad ansökan. Det har varit svårt att rekrytera 
ledamöter till prioriteringskommittén de senaste åren och ersättningen föreslås att höjas till 400 
kr per granskad ansökan. Det ska gälla fr.o.m. ansökningsomgång 2022–2023, med 
utlysningsdag 1 december 2022. 
 
Beslutades att fastställa prioriteringskommitténs ersättning till 400 kr per granskad ansökan   

  
§ 196 Beslut om remiss av ansökan om certifiering av fördjupningsområde från tre 

delföreningar inom radiologi 
SLS nämnd beslutade i november 2016 att inrätta en certifiering av specialistkompetens i 
fördjupningsområdet interventionell radiologi. En arbetsgrupp har utrett möjligheten att 
utveckla en modell för SLS certifiering som fungerar generiskt och kan användas inom andra 
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eventuella fördjupningsområden. Ett utrednings-PM och ett styrdokument med ramverk för en 
utvidgad certifieringsverksamhet antogs av nämnden 2021-06-08. Under hösten 2022 har tre 
fullständiga ansökningar inkommit. En tidsplan för fortsatt hantering presenterades. 
 
Beslutades att skicka ut ansökningar om certifiering inom fördjupningsområde 
Muskuloskeletal radiologi, Gastrointestinal och Abdominell radiologi och Pediatrisk radiologi 
på internremiss inom SLS  

Beslutades att nämnden ställer sig bakom den föreslagna tidplanen för fortsatt hantering 

§ 197 Thomas Ihre-stipendium 
Stiftelsen Bengt Ihres fond för gastroenterologi är en fristående stiftelse som förvaltas av SLS. 
Enligt fondens stadgar ska förslag till utdelning med stöd av fonden framläggas av en kommitté 
med tre sakkunniga ledamöter och beslut om den årliga utdelningen tas av SLS nämnd i juni.  
I samband med Thomas Ihres bortgång (son till Bengt Ihre) föreslår sakkunniggruppen att man 
instiftar ett Thomas Ihre-stipendium som delas ut årligen för kirurgisk fortbildning. Stipendiet 
uppgår förslagsvis till 50 000 kr-100 000 kr beroende på ansökan. Utlysningen kommer att ske 
i samband med övriga utlysningar från stiftelsen. Revisorer har haft möjlighet att yttra sig i 
ärendet och har återkopplat att de ryms inom stiftelsens ändamål. 
 
Beslutades att godkänna instiftandet av Thomas Ihre-stipendiet  

  
§ 198 Inbjudan att nominera till Cancerfondens styrelse 

SLS är en av 28 huvudmannaorganisationer till Cancerfonden och inbjuds årligen att nominera 
ledamöter till Cancerfondens styrelse. 
Nämnden lyfte att de ville nominera Britt Skogseid till styrelsen samt nominera nuvarande vice 
ordförande Kjell Asplund till omval. MH fick i uppdrag att kontakta Britt Skogseid för att 
stämma av att hon står till förfogande att nomineras.   
 
Beslutades att nominera Britt Skogseid och Kjell Asplund till Cancerfondens styrelse 

  
 Information- och diskussionsärenden 

 
§ 199 Information om två remisser på läkemedelsområdet 

• Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista  
I remissen föreslås att skyldigheten och kravet på anslutning till registret nationell 
läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025. MiH sa att remissen lyfter stora nyttor 
fram till 2025 men att dessa inte kan realiseras innan det finns ett helhetsansvar för den 
nationella läkemedelslistan. MiH ansvarar för att ta fram SLS remissvar som eventuellt 
samordnas med Läkarförbundet. 
 

• Föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek 
MiH sa att den stora transformeringen inom apoteksmarknaden med ökad distanshandel är bra 
för en del patienter men att han ser det som en större fråga som inte främst ska drivas av 
apoteksaktörer. Många nät-apotek erbjuder förnyelse av recept men ansvar för helheten saknas 
och att den frågan endast kan hanteras av läkare och farmaceuter. MiH har talat med Robert 
Kronqvist från Apotekarsocieteten om att de ska ta initiativ till ett möte om hur vill vi att 
apotekshandel med distans ska utvecklas.  

  
§ 200 Verksamhetsplan 2023–2024  

Inspelen från medlemsenkäten har sammanställts och SAJ gick igenom resultatet. Enkäten 
hade en svarsfrekvens på 51 % och respondenterna har kunnat ange hur de anser att SLS 
verksamhet bör prioriteras. 
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Forskning: alla tre mål bör prioriteras i hög grad enligt svaren. Bland de olika målen ansågs att 
vara en synlig aktör som stöder klinisk forskning i läkarens alla karriärsteg som allra viktigast 
att prioritera. 
Utbildning: att bevaka implementeringen av den nya grundutbildningen, att bevaka tillräckligt 
många AT-platser och bevaka implementeringen av bastjänstgöring ansågs ha medelhög 
prioritet. Att verka för läkares fortbildning gavs hög prioritet och ansågs vara den viktigaste 
frågan att prioritera. 
Etik: Alla fyra områden bör prioriteras i hög grad enligt svaren.  Det mest prioriterade var att 
verka för att prioriteringar i vården görs rättvist, medvetet och rationellt. 
Kvalitet: Alla områden utom ett gavs hög prioritet. De tre alternativ som gavs högs prioritet 
var: att verka för att professionen är den centrala resursen i utvecklingen av kunskapsbaserad 
vård, att verka för en professionsstyrd kvalitetsutveckling och att verka för att stora 
organisationsförändringar genomförs i nära samverkan med professionen och med grund i 
evidens och medicinsk prioritering. 
Prevention och global hälsa: Ett av målen prioriterades i hög grad: att bidra till en jämlik hälsa 
genom att på vetenskaplig grund verka för hälsofrämjande och preventiva behovsstyrda 
insatser som understödjer långsiktigt hälsosamma levnadsvanor i befolkningen. 
Organisation: Tät kontakt med föreningarna om vilka frågor som ska drivas och ökad synlighet 
i debatten prioriterades i hög grad. 
 
Kommentarer: 

• De som svarat på enkäten är specialister som prioriterar fortbildningen högst inom 
utbildningsfrågorna då det är mer relevant för dem. 

• De tre prioriterade frågorna som finns i VP 2020–2022; fortbildning, vård efter behov 
och professionens inflytande, anses fortfarande vara prioriterade av de svarande.  

• Även forskningsfrågorna och vårdplatsbrist har prioriterats högt av de svarande så 
nuvarande prioriterade frågor bör utökas/omformuleras.    

• Delegationerna bör få del av önskemålet om tätare samverkan med föreningarna.  
• Prioriteringar är ett brett begrepp som omfattar mer än prioriteringsplattformen. 

 
Återkoppling kommer att göras till föreningarna om:  

- Att nämnden fortsätter arbetet med verksamhetsplanen.  
- Att vård efter behov (något omformulerat), fortbildning, forskning, professionens 

inflytande och vårdplatsbristen har prioriterats högt i enkäten. 
- Att tätare samarbete mellan föreningarna och ökad synlighet/påverkansarbete lyfts. 

 
Diskussionen om VP fortsätter på mötet i december och på internatet ska de prioriterade 
frågorna beslutas. 
  

§ 201 Löpande avstämning av uppdrag efter fullmäktige 2022  
TA refererade till listan som skickats ut med uppdrag efter fullmäktige. 
 

§ 202  

 

Utvärdering av Covid 19-gruppen 
Utvärderingen hade skickats ut inför mötet och den presenterades även på ordföranderådet. 
Gruppens arbetssätt ansågs positivt av många då beslutsvägarna var korta men det blev även en 
parallell struktur till nämndens arbete. Gruppen var även uppskattad av deltagarna som ingick i 
den.   
 

§ 203 Hippokratesrevision – SFAM 
Arbetsgruppen, TA och SAJ kommer att träffa Socialstyrelsen den 1 december och målet är att 
föra dialog om någon slags reglering. Det finns ett ramverk för hur revision ska genomföras 
men finansiering saknas i nuläget. SA och Magnus Isacsson från SFAM har haft kontakter för 
att undersöka möjligheten att genomföra en pilot med revisioner i en region.  
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§ 204 Information om inrapportering av medlemsföreningarnas och sektionernas 
medlemsregister 2022  
MH informerade att sista dag att rapportera in medlemsregister var den 1 november men att 
alla medlemsföreningar och sektioner inte laddat upp sina register. Riktade påminnelser 
kommer att skickas ut.  På mötet i december fastställs ändrade mandat på fullmäktige 2023. 
  

§ 205 Kunskapsstyrning  
CIL presenterade intervjurapporten på ordföranderådet och gick igenom slutsatserna som 
presenterades där igen; att bättre synkning med föreningar efterfrågas, att implementering är en 
orosfaktor och att kunskapsstyrnings-organisationen är svårgripbar.  
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram en kommunikationsplan och en 
aktivitetsplan för det fortsatta arbetet. För att hålla kommunikationen levande bör återkoppling 
från arbetsgruppen ske på ordföranderådet i februari, en medicinsk kommentar kan skrivas i 
Läkartidningen samt presenteras arbetet i Framtidens Karriär Läkare.  
 
NPO-ordförandena och ordförandena i medlemsföreningar/sektioner kommer att bjudas in till 
gemensamma möten där arbetsgruppens slutsatser presenteras. Två separata hybridmöten 
planeras men önskemål om ett gemensamt möte lyftes.   
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska eventuellt skriva en rapport om ämnet. 
 

§ 206 Primärvårdsfrågor - lägesrapport  
SA informerade om att remissvaret på äldreomsorgslagen ska skickas in 14 november.  
SLS remissvar kommer omfatta de delar som berör läkarmedverkan: om kommunerna ska få 
utföra läkarinsatser, om avtal om läkarinsatser i kommunal primärvård ska bli lagstiftning samt 
om läkare på ledningsanivå. SAJ lyfte att en del av förslagen i remissen kan vara för 
detaljerade för att regleras i lag.  
SAJ skickar ut PowerPoint-bilderna efter mötet till nämnden. 
 

§ 207 Ordföranderåd 6 oktober – reflektioner/utvärdering 
Höstens ordföranderåd genomfördes den 6 oktober. Inspelen från gruppdiskussionerna har 
skickats ut till nämnden. TA har fått positiva kommentarer efter mötet från flera deltagare. 
Vårens ordföranderåd är planerat till den 9 februari 2023. Sjukvårdsministern har bjudits in att 
delta. Mötet kommer vara ett tvåtimmars hybridmöte. 
 

§ 208 Årshögtiden 2022  
TA lyfte att årshögtiden kvällen innan var mycket lyckad och han tackade kansliet för deras 
arbete med genomförandet. Då salen inte var fullsatt under prisutdelningen lyftes idén att 
pristagarna ska få bjuda med en/några forskarkollegor på nästa års prisutdelning.  
Årshögtiden 2023 är den 7 november och Läkarförbundets fullmäktige är dagen efter. TA lyfte 
att datumet bör flyttas till mitten/slutet av oktober, då detta även traditionellt varit datum för 
SLS årshögtider. Förslag på nytt datum tas fram. 
 

§ 209 Uppföljning av SLS fem valfrågor och Tidöavtalet 
SAJ föredrog vad den nya regeringen sagt om hälso- och sjukvården i Tidöavtalet, 
regeringsförklaringen och budgetpropositionen. En jämförelse mot SLS fem valfrågor gjordes. 
Regeringen har utlovat utredningar eller satsningar inom flera av de områden som SLS lyft 
som prioriterade. Det gällde bl.a. satsningar inom primärvård, åtgärder för att minska 
vårdplatsbristen, säkerställa vård efter behov, minska detaljstyrningen och införa tillitsbaserad 
styrning. En del att dessa gick i linje med SLS förslag. Däremot återfinns få satsningar inom 
området fortbildning och forskning. 
 
AC har varit ute i debatten gällande förslaget att begränsa rätten till tolk inom hälso- och 
sjukvården. HH kommenterade att anslagen till Vinnova inte dragits ner även om det hade 
aviserats. Ett antal ledamöter från Socialutskottet deltog på årshögtiden och TA lyfte idén att 
bjuda in hela Socialutskottet till ett frukostmöte.  
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§ 210 Delegationer, kommittéer och arbetsgrupper  

 Kandidat- och underläkarföreningen 
KUFs medlemsdag och gala anordnas den 26/11. OW, SC och TA kommer att delta under 
dagen. Asklepiospriserna samt Etikpriset Röst och Debattpriset Columna kommer att delas ut 
på medlemsgalan. JLB kommer att kommunicera ut Asklepiospriserna den kommande veckan. 
KUFs årsmöte genomförs i samband med medlemsdagen och en ny styrelse kommer att väljas. 
  
Programkommittén  
OB rapporterade att Ellinor Schmidt på kansliet börjat arbeta med programverksamheten samt 
att SWG kommer att ingå i programkommittén efter att hon avgått som ordförande i KUF.  
OB informerade om att det är svårt att gå plus på programaktiviteterna då antalet anmälningar 
minskat och fler vill delta digitalt, vilket ökar kostnaderna vid genomförande. På internatet 
kommer programkommittén presentera förslag på hur programverksamhet kan utvecklas under 
2023.  
OB informerade om att många förfrågningar kommer in om att synas i SLS kanaler eller 
använda sig av SLS namn vid olika arrangemang där SLS saknar inflytande och insyn i 
programmen och uppläggen. Ett styrdokument kommer att tas fram till mötet i januari gällande 
hur de frågorna kan hanteras. Nämnden ansåg att det vara ett bra förslag.  
 

 Forskningsdelegationen 
OW rapporterade att han och representanter från delegationen deltagit på internationella SLE-
kongressen och Ingegerd Johansson-dagen. Ett möte med sommarstipendiaterna har 
genomförts med ett tiotal deltagare. OW har blivit intervjuad i Framtidens Karriär Läkare,  
Delegationen arbetar med att ta fram en forskningspolicy, med årets utlysning av 
forskningsanslag samt att få in fler personer i prioriteringskommittén.  Den 13 december 
planeras ett runda bords-samtal om hälsodata med utredare, akademi, myndigheter m.fl. OW sa 
att den etiska frågan hur man delar och skyddar data är viktig att diskutera samt att han hade 
velat ha med en skribent som kunde dokumentera samtalet. 

  
Kloka Kliniska val  
SC rapporterade att Kloka Kliniska Val genomförde sin workshop den 21 oktober. 

  
Klimatgruppen  
Arbetsgruppen har fått positiv respons efter att de anordnade Bz om Planetär hälsa. De skriver 
även på sin slutrapport och kommer att ansöka om förlängt mandat från nämnden. 
 

 Etikdelegationen  
AC informerade om att DME ska skicka in remissvaret på privata sjukvårdsförsäkringar den 14 
november. Remissen innehåller tre förslag: vårdgivare får ej ha både privata och offentliga 
avtal för samma typ av vård, privata vårdgivare får inte remittera till den offentligt finansierade 
vården samt att IVO ska ha tillsyn över de privata vårdgivarna och kunna vidta åtgärder.  
DME ansåg att förslagen var bra och i linje med SLS tidigare uttalanden i frågan. 
Underremissen till SLS föreningar hade gett 14 svar varav hälften var positiva. I de negativa 
svaren har kritik riktats mot förslaget att ej få remittera patienter till den offentligt finansierade 
vården. Det ansågs drabba patienter vars sjukdom upptäcks inom ramen för privat försäkrad 
vård, och där den privata vårdgivaren inte kan ge den vården, och där ansvaret för att ta detta 
vidare inom offentligt finansierad vård därför helt läggs på patienten.  
Nämnden diskuterade frågan och sa att den kritik som framkommit i underremissen bör lyftas i 
SLS remissvar.  
 

 Kvalitetsdelegationen 
Punkten ströks då KPH lämnat mötet. 
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Punkten ströks pga. tidsbrist. 
 

§ 211  Omvärldsbevakning och remisser 
JBL informerade om genomförd och kommande kommunikation: 

• Det finns goda möjligheter att få med innehåll i nästa nummer av Framtidens Karriär 
och Läkare ex. OW om forskningsfakta, TA om valfrågor och CIL om 
kunskapsstyrning. Arrangörerna bakom Bz106 kommer även att intervjuas där.  

• Pressmeddelande om Lennanderföreläsaren 2023 ska gå ut.   
• Press på årets utlysning av forskningsanslag ska ut. 
• Kunskapsstyrningsrapporten ska layoutas. 
• Ett brev om hur barns hälsa påverkas av klimatförändringar ska skickas till ministrarna 

inför COP27. Brevet skrivs tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen och deras 
delförening för Global Barn- och Ungdomshälsa.  

• Ett uttalande om situationen i Iran planeras.   
• KUFs 4 pristagare ska kommuniceras. 
• En artikel om fortbildning kommer skickas in till Kirurgtidningen. 
• Remisserna om Äldreomsorgslagen och privata sjukvårdsförsäkringar ska 

kommuniceras kommande vecka. 
• En debattartikel tillsammans med bl.a. Forska!Sverige publiceras i veckan. 
• AC har kommenterat Tidöavtalets gällande deras skrivningar om rätt till tolk och 

anmälningsplikt.  
• Annons om utlysning av Thomas Ihre-stipendium kommer komma med i 

Kirurgtidningen.  
  

§ 212 Mötets avslutande 
Då flertalet ledamöter behövde lämna ströks punkterna remisser, inbjudningar, nästa möte och 
övriga frågor.  

TA tackade nämnden och avslutade mötet  

  

 

Dag som ovan  

Justeras: 

 

Tobias Alfvén    Niklas Ekerstad  

 

Vid protokollet: 

 

Malin Henriksson 


