
Varmt välkomna till SLS ordföranderåd 

Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS



Agenda ordföranderåd den 7 oktober 2020 

16.00-16.05 Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS 

16.05-17.00 Tillgänglighet i hälso- och sjukvården samt uppdämda 
vårdbehoven 

17.00-17.35 Sektionsövergripande frågor med anledning av Covid-19 

17.35-18.00 Aktuella frågor i sektionerna och SLS samt SLS 
programverksamhet 

Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS



Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS



Läkaresällskapets
ordförandekonferens

Videomöte 20-10-07
Gunilla Gunnarsson
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• Statlig offentlig utredning S 2020_12
• Särskild utredare, ordförande, ansvarig
• 4 sekreterare: Helena von Knorring huvudsekr, Åsa

Ljungvall sekr, 2 vakanta
• Delegation; rådgivande, personligt mandat, utses

av regeringen
• Expertgrupp; organisationer och myndigheter

beslutas av regeringen
• Referensgrupper; beslutas av utredaren
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• Anders Anell, professor
• Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande
• Clara Hellner, adjungerad professor i barn-och

ungdomspsykiatri
• Johan Styrud, överläkare och föreningsordförande
• Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare
• Mats Alvesson, professor
• Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör
• Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör
• Sofia Wallström, generaldirektör
• Åke Åkesson, verksamhetschef

Delegationen
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• stödja regionernas arbete med att ta fram
och genomföra regionala handlingsplaner
för ökad tillgänglighet,

• stödja ett effektivt resursutnyttjande och
kortare väntetider genom att informera om
patienters valmöjligheter,

• stödja regionernas och kommunernas
arbete med utvecklingen av en nära och
tillgänglig vård,

Direktiv- stödja
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt,
på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning
genom 1177 Vårdguiden,

• utreda en utökad vårdgaranti,
• vidareutveckla överenskommelsen om

kömiljarden, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Direktiv-utreda
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• Delrapport 30 juni 2021
• Slutrapport 15 maj 2022

Rapporter
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• Regionerna
• SKR
• Myndigheterna, främst Socialstyrelsen
• Nära vård, pågående statlig utredning och

SKR
• BUP, pågående statlig utredning

Samarbetspartners
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



Vad skiljer Socialstyrelsens uppdrag från utredningen?

Socialstyrelsen: Till följd av covidpandemin

Delegationen: Tillgänglighetsproblem generellt

Uppdämda vårdbehov
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



• Hur få ett bredare professionellt engagemang för bättre
tillgänglighet?

• Vad kan vi lära av covidpandemin?
• Deltar ni i arbetet med regionernas handlingsplaner?

Synpunkter
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Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
Gunilla Gunnarsson



Plan med förslag att stödja regionernas hantering

av uppdämda vårdbehov

Förslag på insatser för att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov orsakade av covid-19

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Deltagande i regionernas nya nätverk för

arbete med uppdämda vårdbehov

•Delta i regionernas nätverk för samordning och delning av
goda exempel samt få del av regionernas behov av t.ex. data
och kunskapsstöd
– I nätverket ska diskuteras frågor om väntetidsstatistik och andra datafrågor
– Till nätverket kommer också regionernas arbete med vårdlotsar att kopplas

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Stöd gällande analyser och lägesbilder

•Stödja regionerna med hjälp av statistik och analyser
– T.ex. lägesrapporter, löpande statistik och indikatorer
– Avgörande vilka behov regionerna har

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Stöd gällande principer för prioriteringar på

övergripande nivå

•Ta fram stöd för prioritering liknande det som tagits fram för
intensivvården och rutinsjukvården inom ramen för covid-19
pandemin
– Tas fram i nära dialog med regionernas nationella system för

kunskapsstyrning
– Bör kompletteras med stöd för implementering av prioriteringsstödet riktat till

regionerna

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Stöd för utmönstring av ineffektiva åtgärder i

vården

•Sammanställning och spridning av Socialstyrelsens

nationella riktlinjers rekommendationer av icke-göra

– Riktlinjerna innehåller även rekommendationen FoU (forskning och
utveckling)

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Vad händer nu?

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

•Socialstyrelsen avvaktar återkoppling från
•Nära dialog med delegationen för tillgänglighet

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



En uppföljning och analys av väntetider och

vårdköer pågår

•Särskilt fokus på covid-19
•Avser både före, efter och under pandemin
•Arbetet pågår – första delrapport i december 2020

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Insatser för att stödja regionernas hantering 
av uppdämda vårdbehov, Mattias Fredricson 



Uppskjuten vård
-Hur klarar vi vårdgarantin under covid-19

Emma Spak
Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner

Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Augusti  2020

Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Vårdgarantin under Covid-19, Emma Spak



Vårdgaranti-hjulet
Medicinska indika+oner
– rä$ pa(enter (ll rä$ vård

Remisshantering
– underlä$a och inte hindra vårdflödet

Ru+ner för väntande
– från väntelista (ll planeringsinstrument

Uppföljning av vänte+der
– kvalitetssäkrad informa(on redskap för styrning

Informa+on och kommunika+on
– sprida kunskap och skapa mo(va(on

Processutveckling
– alla verktyg måste användas!

Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Framgångsfaktorer

Tillgänglig trygghet
• Kontinuitet
• Helhetsansvar

Fokus på patienten
• Utveckla effektiv och samordnad schemaplanering för samtliga medarbetare
• Ompröva rutiner för besök, uppföljning och fördelning av arbetsuppgifter
• Patienten som medskapare

Lärande ledning och kunskapsbaserade stödsystem
• Måldatum baserade på vårdprogram
• Kunskapsbaserade beslutsstöd
• ”Lär av de framgångsrika”

Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Hur klarar vi den uppskjutna 
vården ”vårdskulden”?
OBS! Våren endast pandemin, hösten risk för nya utbrott, stort rehab-behov och 
uppskjuten vård.

- Jobba med hela vårdkedjor

- Befäst välfungerande arbetssätt från våren – digitalisering,
samverkan

- Lokal optimering - samordning i sjukvårdsregionerna

- Säkerställ att det som utförs är det som ska utföras – sluta göra det
som inte ska göras.

- Vårdlotssamverkan på nationell nivå

Arbetet med tillgänglighet är långsiktigt!

Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Tack!

Vårdgarantin under Covid-19, 
Emma Spak



Vårdprogram handläggning av covid-19, 
Lars-Magnus Andersson



Vårdprogram handläggning av covid-19, 
Lars-Magnus Andersson



• Ct värden vid PCR diagnostik

• Point of care test (NAAT/Ag test)

• Prehospital triagering/ handläggning på AKM

• Indikationer för IVA vård

• Antiviral behandling, ak-behandling, timing av
antiinflammatorisk behandling

• Långtidseffekter

Vårdprogram handläggning av covid-19, 
Lars-Magnus Andersson



• Revidering oktober november

• Förslag till ordförande SILF

• Remiss till sektionerna

Vårdprogram handläggning av covid-19, 
Lars-Magnus Andersson



Infektion.net 

Vårdprogram handläggning av covid-19, 
Lars-Magnus Andersson



Kirurgi och pandemi 

Malin Sund för arbetsgruppen 

Arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för testning 
inför akuta och elektiva operationer, Malin Sund
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Arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för testning 
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SLS arbetsgrupp 

• SKF, SFOG, SFAI, SOF, Svenska
infektionsläkarföreningen, Svenska
hygienläkarföreneingen

• Förening för klinisk mikrobiologi lämnat synpunkter

• Arbetat med frågan med patienten i fokus

• Zoom möten

• Förslag till nationell rekommendation

• Kontakt med SKR kunskapsstyrningsprocess

Arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för testning 
inför akuta och elektiva operationer, Malin Sund



SLS arbetsgrupp – vad föreslås? 

• Patienter som ska genomgå akuta operationer bör provtas

• Vid elektiv kirurgi rekommenderas detta vid symptom talande
för infektion, virusexponering och vid högriskoperationer

• Om patienten är smittad bör elektiv kirurgi skjutas framåt
minst 4 veckor

• Patienter som tidigare haft en COVID-19 infektion bör inte
testas på nytt och det är säkert att operera 4 veckor efter
genomgången infektion

• I möjligaste mån rekommenderas att man undviker att blanda
patienter med möjlig infektion med de som ska genomgå
kirurgi (separaera flöden)

Arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för testning 
inför akuta och elektiva operationer, Malin Sund



SLS arbetsgrupp – vad händer nu? 

• Förslaget cirkuleras inom “onsdagsgruppen”
för ytterligare synpunkter

• Remiss

• Klart

• Kommer att finnas behove för uppdatering
och revidering då ny data tillkommer

Arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för testning 
inför akuta och elektiva operationer, Malin Sund



State of the Art Covid-19, Lars-Magnus Andersson



Sveriges första vetenskapliga möte om covid19 

Sammanfatta kunskapsläget 

Presentera forskningsresultat från svenska 
forskargrupper 

Diskussionsforum 

State of the Art Covid-19, Lars-Magnus Andersson
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För program och 
anmälan besök 
sls.se/covid19

State of the Art Covid-19, Lars-Magnus Andersson



Anmälan och möjlighet att lämna in abtract öppnar i 
mitten av oktober. 

Avgifter 

SLS medlem 550 kr  
KUF medlem 200 kr 
Icke medlem 850 kr 

State of the Art Covid-19, Lars-Magnus Andersson



SLS Ordföranderåd 

7 oktober 2020 

Aktuella frågor i sektionerna- SLS medlemsreform, 
Per Johansson 



SLS medlemsreform 2021 
 Antal föreningar 
• På fullmäktige i maj 2020 antogs 48 medlemsföreningar –

varav 8 direkt och 40 under villkor att man fullföljer processen
(giltiga stadgar med nya bestämmelser)

• Många årsmöten under våren/sommaren och hösten. 23
föreningar helt klara för att bli medlemmar 2021 och fler är på
gång. Några skjuter fram processen (pga pandemin) och blir
medlemsföreningar 2022 eller 2023

• Flera sektioner som ansökte om att kvarstå 2021 kommer att
ansöka om att bli medlemsförening 2022

• Från 2023 mellan 50 och 60 medlemsföreningar i SLS

Aktuella frågor i sektionerna- SLS medlemsreform, 
Per Johansson 



SLS medlemsreform 2021 
 Medlemsregister 
• Den 1 november (några har fått dispens till den 1 december) i

år ska blivande medlemsföreningar 2021 lämna in
medlemsregister till SLS. Registret ska avse förhållandena i
föreningen den 1 september.

• Skälet till att överlämna register till SLS är att
 vi korrekt ska kunna beräkna avgift till SLS
 vi korrekt ska kunna beräkna mandat i SLS fullmäktige
 vi ska kunna kontrollera medlemskap i förening vid

ansökan om SLS forskningsanslag och deltagande i SLS
aktiviteter samt

 vi ska kunna informera om SLS aktiviteter och verksamhet
så att era medlemmar kan nyttja dessa.

Aktuella frågor i sektionerna- SLS medlemsreform, 
Per Johansson 



SLS medlemsreform 2021 
 Databas 
• SLS har byggt ett webbaserat inrapporteringssystem för

hantering av medlemsföreningarnas register

• En särskilt utsedd ”administratör” i respektive
medlemsförening kommer att få logga in i den här databasen
på SLS hemsida och sedan importera Excelfilen med
registeruppgifter

• Det finns flera fördelar med databasen:
 är en plattform där man kan förlägga register för löpande

förvaltning och administration utan kostnad. Även möjligt
att lägga till tjänster såsom avisering till en låg kostnad.

 Möjligt för SLS att samköra uppgifter för att se andel läkare
i respektive medlemsförening som är med i fler än en
förening.

Aktuella frågor i sektionerna- SLS medlemsreform, 
Per Johansson 



SLS medlemsreform 2021 
Databas och inrapportering  

Vi kommer snart att gå ut med mer detaljerad information om 
inrapporteringssystemet och inloggningsuppgifter.  

Observera att ni inte ska lämna in ert register till SLS innan ni har 
fått dessa uppgifter.  

Frågor skickas till  
per.johansson@sls.se 
medlemsforening@sls.se 

Aktuella frågor i sektionerna- SLS medlemsreform, 
Per Johansson 

mailto:per.johansson@sls.se
mailto:medlemsforening@sls.se


Svenska Läkaresällskapets programkommitté 

 Programkommittén i samarbete med sektionerna

 SLS program under omställning -> 5o webinars sedan mars

 Når ut till fler och ökar tillgängligheten till SLS -> 900 åhörare på SLS
webinar om organspecifika effekter av Covid. (3400 visningar på Youtube)

 Bidra gärna med program och förslag till 2021 och 2022

 program@sls.se

Aktuella frågor i sektionerna- SLS Programkommitté, 
Sophie Palmquist-Klockhoff 

mailto:program@sls.se

	Varmt välkomna till SLS ordföranderåd
	Agenda ordföranderåd den 7 oktober 2020
	Bildnummer 3
	Nationellt vårdprogram covid19 SLS ordföranderåd 201007.pdf
	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5

	Flödesschema personskydd SLS.pdf
	Beslutsstöd för användande av personlig skyddsutrustning för vårdpersonal avseende risk för smitta med COVID-19

	SLS^LJ PPE-gruppen^LJ utkast  rev 200921.pdf
	Bakgrund, SLS arbetsgrupp kring personlig skyddsutrustning för personal under COVID-19-pandemin.

	SLS vetenskapliga möte covid19 ordföranderåd 201007.pdf
	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6

	SLS ordföranderåd 7 okt 2020.pdf
	SLS Ordföranderåd
	SLS medlemsreform 2021
	SLS medlemsreform 2021
	SLS medlemsreform 2021
	SLS medlemsreform 2021

	Ordföranderådet ppt_ordf.råd.pdf
	Bildnummer 1

	fredricson.pdf
	Plan med förslag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov  
	Deltagande i regionernas nya nätverk för arbete med uppdämda vårdbehov
	Stöd gällande analyser och lägesbilder
	Stöd gällande principer för prioriteringar på övergripande nivå 
	Stöd för utmönstring av ineffektiva åtgärder i vården
	Vad händer nu?
	En uppföljning och analys av väntetider och vårdköer pågår
	Bildnummer 8




