
 
 

PROTOKOLL 
fört vid Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte (FM) tisdagen den 25 maj 2021 

 

§ 1 SLS ordförande Tobias Alfvén hälsade välkommen och öppnade mötet. Hänvisade kort till 

mötesinstruktionen och informerade om att mötet spelas in för internt bruk.   

 

§ 2 FM valde Henrik Engblom och Jonas Spaak att tillsammans med mötesordförande justera 

fullmäktiges protokoll. 

 

§ 3 FM valde Patrick Vigren till ordförande för mötet, Catharina Ihre Lundgren till vice ordförande och 

Susann Asplund till sekreterare. 

 

§ 4 FM fastställde röstlängden som justeras löpande enligt inlogg i det digitala mötessystemet. 

Informerades om att kontroll av röstlängden görs inför beslut om stadgeändringar som kräver annan 

majoritet än hälften. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 78 av 130 ordinarie 

ledamöter var inloggade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande). Se bilaga.  

 

§ 5 FM godkände kallelsen som var utskickad från SLS tillsammans med propositionerna den 22 april 

2021. Handlingarna i övrigt skickades ut den 7 maj 2021.  

 

§ 6 FM godkände föredragningslistan.  

 

§ 7 SLS ordförande Tobias Alfvén föredrog verksamhetsberättelsen för tiden 1/1– 31/12 2020. 

 FM beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

  

§ 8 SLS kanslichef Per Johansson föredrog årsredovisningen över SLS verksamhet för tiden 1/1– 31/12 

2020.  

 FM beslutade att lägga årsredovisningarna till handlingarna. 

  

§ 9 Auktoriserade revisorn Jens Karlsson, EY, föredrog revisionsberättelsen för SLS verksamhet,  

Stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond och Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet. Revisorerna 

tillstyrkte att nämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

   

 SLS förtroendevalda revisor Kerstin Nilsson redogjorde för de förtroendevalda revisorernas rapport 

och ställde sig bakom de auktoriserade revisorernas bedömning. Notering att nämnden bör utveckla 

rutinen kring anslagsprocessen, och att arbetet bör vara klart till nästa års FM.  

 FM beslutade att lägga revisionsberättelserna till handlingarna. 

 

§ 10 FM beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.  

FM beslutade att bevilja nämnden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

§ 11   Redovisades arbeten efter motioner 2019 och 2020  

 Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa, arbetsgruppens arbete efter motion i FM 2019 

presenterades av Josef Milerad. Arbetsgruppen föreslår fem insatser. Stort intresse har visats för 

gruppens arbete, bland annat från rektorer.   

 

 Klimatfrågan, arbetsgruppens arbete efter motion i FM 2019 presenterades av Maria Wolodarski. SLS 

har bland annat antagit en klimatpolicy som håller på att implementeras, bland annat har ett pris 

inrättats.   
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 Välj Vård Klokt!, arbetsgruppens arbete efter motion i FM 2020 presenterades av Martin Serrander. 

Gruppen undersöker förutsättningar för en choosing wisely-kampanj i Sverige genom att bland annat 

titta på exempel i andra länder, kontaktat föreningarna i SLS men även professionsföreträdare i Norge 

om liknande projekt.  

  

§ 12 Fyra motioner hade inkommit.  

 Motion 1 om avgifter av Gunnar Akner och Benno Krachler, styrelsen för Svensk Förening för 

Klinisk Nutrition. Motionären yrkade på slopande av ovan nämnda avgifter i samband med 

ombildandet av SLS till medlemsförening (s. 4 i häftet).  

  

 Lisa Rydén redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att avslå motionen. 

 Benno Krachler presenterade motionen.  

  FM beslutade att, i enlighet med nämndens förslag, avslå motionen 

 

 Motion 2 om bastjänstgöring (BT) av Catharina Ihre Lundgren, ordförande Svensk kirurgisk förening. 

Motionären ville att frågan om bastjänstgöring diskuteras (s. 5 i häftet).  

  

 Hans Hjelmqvist redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att bifalla 

motionen. Martin Almkvist, Svensk kirurgisk förening, var nöjd med nämndens svar, ingen närmare 

presentation av motionen. 

 FM beslutade att, i enlighet med nämndens förslag, bifalla motionen. 

 

 Motion 3 om att inträde i den medicinska professionen ska regleras av den medicinska professionen, 

av Gunnar Akner. 

 Motionären föreslog  

 1. Läkaresällskapet inför en egen specialistexamen som står fri från externt inflytande. Varje sektion 

 ansvarar för den egna specialitetens examinationsordning och tillställes Läkaresällskapet för 

 godkännande. Läkaresällskapets nämnd ansvarar ytterst för att examinationsordningarna är 

 adekvata och bör regelbundet utvärdera examinationsordningarna. 

 2. Läkaresällskapet bör sedan verka för att specialistansökningar till Socialstyrelsen som inte 

 godkänts genom denna ordning ej förekommer. 

 3. Kostnaden för examinationen bestrider sökanden själv. 

 4. Läkare utbildade utanför Sverige bör beredas möjlighet att genomgå examination för att styrka 

 sitt kunnande och sin skicklighet.  

 Om Läkaresällskapet framgent utformar ett system för fortbildning av specialister kan man överväga 

 att knyta kvarhållandet av specialisttiteln till uppfyllandet av krav satta av sektionerna, under 

 överinseende av Läkaresällskapet, i god ordning. 

  

 Hans Hjelmqvist redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

  

 Gunnar Akner presenterade motionen och yrkade på bifall, samt lade ett tilläggsyrkande om FM 

beslutar att anse motionen besvarad,  

 att Sällskapet bör genomföra en inventering av a) vilka medlemsföreningar som har en 

specialistexamen resp. b) hur stor andel av medlemmarna som använder sig av den som underlag för 

Socialstyrelsens beslut om specialistexamen 

  

 FM beslutade att i enlighet med nämndens förslag, anse motionen besvarad. 

  

 Därefter röstades om tilläggsyrkandet från motionären. 

 FM beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från motionären. 
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 Motion 4 om behandlingsstöd ska utformas och ägas av den medicinska professionen, av Gunnar 

Akner. 

 Motionären föreslog 

1. Svenska läkaresällskapet initierar en inventering av befintliga behandlingsstöd. 

2. En ägare, såsom tex en sektion, en subspecialistgruppering eller liknande, fastställs av 

läkaresällskapet och tilldelas status av nationell expertgrupp för respektive tillstånd och 

behandlingsstöd. 

3. Expertgrupperna ansvarar sedan för utformning och uppdatering av behandlingsstöden. 

4. Alla behandlingsstöd görs sökbara och presenteras i god ordning med länk på SLS hemsida. 

5. Läkare uppmanas att sluta medverka i utformandet av behandlingsstöd utanför denna ordning. 

 

 Tobias Alfvén föredrog nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att avslå motionen.  

 Gunnar Akner presenterade motionen och yrkade på bifall. 

  

 Gunnar Akner lade ett tilläggsyrkande 

 att SLS ska verka för att byta namn från kunskapsstyrning till kunskapsstöd.  

  

 Panteha Hatefi, Svensk Förening för Allmänmedicin, lade ett tilläggsyrkande  

 att arbeta för att SoS tar över ägandet av Kunskapsstyrningsorganisationen.  

  

 Efter diskussion inkom nytt tilläggsyrkande av Panteha Hatefi  

 att SLS skall utreda vad man anser om kunskapsstyrningens ägarskap, samt namn och begrepp knutna 

till frågan, inkluderande att överväga att verka för att ägarskapet förs över till lämplig myndighet (t.ex 

Socialstyrelsen) snarare än en arbetsgivareföreträdare (SKR) 

 

 Nämnden lade fram ett nytt tilläggsyrkande med vilket Gunnar Akner och Panteha Hatefi jämkade sig 

och därmed drog tillbaka sina tidigare tilläggsyrkanden  

 att nämnden tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utreda kunskapsstyrningsystemet inklusive 

ägarskapet och verka för att det förändras i enlighet med SLS anda. 

 

 FM beslutade att, i enlighet med nämndens förslag, avslå motionen. 

   

 FM beslutade att bifalla det jämkade tilläggsyrkandet  

   

§ 13 Fem propositioner från nämnden förelåg. 

 Proposition 1 om vissa stadgeändringar. Krävde att minst 2/3 av de närvarande ledamöterna och 

fungerande suppleanterna är eniga om beslutet. Kontroll av hur många som var på röstlängden, det var 

79 röster på röstlängden.  

    

 Nämnden föreslog FM besluta  

 att öppna upp för läkare som är föreningsanknutna medlemmar i SLS att lägga fram motion till SLS 

fullmäktige och att därmed ändra stadgarna i § 10 sista stycket, enligt förslag s. 14 i häftet.  

 att öppna upp för föreningsanknutna medlemmar i SLS att anordna vetenskapliga sammankomster och 

debatter och att därmed ändra arbetsordningen i § 4 första stycket, enligt förslag s. 15 i häftet. 

att associerad förening ska, för att ha rätt att väljas in, ha minst 30 läkarmedlemmar och att 

medlemskap i medlemsförening är ett alternativ till individuellt medlemskap i SLS, både för ledamot i 

styrelse och övriga medlemmar och att stadgarna ändras i § 38 enligt förslag s. 20 i häftet 

 att medlemskap i medlemsförening är ett alternativ till individuellt medlemskap i SLS för associerad 

förenings representant i SLS fullmäktige och att stadgarna ändras i § 8 enligt förslag s. 18 i häftet 

 att en justering även görs för lokala läkarsällskap så att medlemskap i medlemsförening är ett 

alternativ till individuellt medlemskap i SLS även för övriga medlemmar och att stadgarna ändras i § 

37 enligt förslag s. 19 i häftet. 
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 FM behandlade alla att-satserna i ett beslut  

 FM beslutade att bifalla propositionen (77 för).  

 

 Proposition 2 om ansökan om att bli medlemsförening, associerad förening samt om att fastställa 

antal sektioner   

 

 Nämnden föreslog FM besluta  

 att anta följande fyra sektioner som medlemsföreningar 2022 och fastställa deras bifogade stadgar 

(separat bilaga 5).  
 

Sektion  Nämndens granskning av stadgar  

Klinisk neurofysiologi Stadgarna granskade. Bilaga 1 

Neurokirurgi Stadgarna granskade. Bilaga 2 

Ortopedi Stadgarna granskade. Bilaga 3 

Handkirurgi Stadgarna granskade. Bilaga 4 

    

 att anta följande fyra sektioner som medlemsföreningar under förutsättning att de tar formellt beslut 

och anpassar sina stadgar och skickar in dessa till SLS och 

att delegera till nämnden att fastställa stadgarna i dessa fall.   
 

Sektion 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

Urologi 

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin 

Psykiatri (medlemsförening fr.o.m. 2023-01-

01) 

  

 att anta Svenska Hygienläkarföreningen som medlemsförening under förutsättning att föreningen 

beslutar om anpassade stadgar och skickar in dessa till SLS och 

 att delegera till nämnden att fastställa stadgarna. 

 Anders Johansson, Svenska Hygienläkarföreningen, redogjorde för föreningens ansökan och att de 

avser besluta stadgeanpassningar på sitt kommande årsmöte.  
  

 att associera Svensk förening för Kognitiv medicin till SLS. 

 Anders Wallin, Svensk förening för Kognitiv medicin, redogjorde för föreningens ansökan.   

 

 att fastställa antalet sektioner i SLS till 11 
 

Sektion  

Akutsjukvård 

Fysiologi 

Internmedicin 

Klinisk mikrobiologi 

Lungmedicin  

Medicinsk radiofysik  

Medicinteknik 

Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi 

Plastikkirurgi  

Trafikmedicin  

Tropikmedicin och internationell hälsa 
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 FM behandlade alla att-satserna i ett beslut  

 FM beslutade att bifalla propositionen. 

   

 Proposition 3 om medlemsavgifter och administrativa avgifter 2022. Krävde 3/5 av närvarande 

röstberättigade (ledamot och fungerande suppleant). Det var 80 röster på röstlängden.  

   

 Nämnden föreslog FM besluta 

 att schablonavgiften som ska ligga till grund för medlemsföreningens avgift till SLS 2022 ska vara  

 - 140 kr (oförändrat) per läkare i föreningen 

 - 70 kr (oförändrat) per läkare som är medlem i annan medlemsförening, pensionerad läkare och  

 AT-läkare i föreningen 

 - 0 kr (oförändrat) per hedersmedlem och medlem med annan yrkesbakgrund i föreningen. 

  

 att medlemsavgiften till SLS för individuella medlemmar 2022 ska vara  

 - 700 kr (oförändrat) för Enskild medlem och associerad medlem  

 - 350 kr (oförändrat) för Pensionär (år man fyller 65 år)  

 - 350 kr (oförändrat) för Läkarexamen men ej leg. under högst fem år  

 - 50 kr (oförändrat) för Studerandemedlem. 

 

 att sektion, lokalt läkarsällskap och associerad förening 2022 ska betala en administrativ avgift till 

SLS om 2 000 kr (oförändrat) för föreningsvården. 

  

 Cecilia Carlens, Svensk Reumatologisk Förening, yrkade att föreningen inte bör ha någon avgift för 

pensionärer.  

 

 Karin Björnström Karlsson, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, lade tilläggsyrkande:  

 Ger Nämnden i uppdrag att justera avgiften för BT för 2022. 
 

 FM beslutade i enlighet med nämndens förslag (71 för). 

 

 FM beslutade att bifalla tilläggsyrkandet från Karin Björnström Karlsson (50 ja-röster av 83 på 

röstlängden). 

 

 Proposition 4 om kriterier för ansökan om medlemsförening i SLS    

 

 Nämnden föreslår fullmäktige besluta 

att följande kriterier ska gälla för att definiera medicinskt ämnesområde som vunnit allmänt erkänd 

självständig ställning som grund för att bedöma ansökningar om att bli medlemsförening i SLS från 

föreningar som inte är sektioner:  

• Med ”medicinskt ämnesområde som vunnit allmänt erkänd självständig ställning” avses att 

ämnesområdet är offentligrättsligt reglerat i Socialstyrelsen föreskrift över läkarnas specialiteter (för 

närvarande HSLF-FS 2021:8).  

• Det innebär att en förening (ej sektioner) som ansöker om att bli medlemsförening i SLS ska omfatta 

en bas-, gren- eller tilläggsspecialitet för att antas som medlemsförening.   

• Om särskilda skäl föreligger kan en förening antas som medlemsförening även om den inte omfattar 

ett ämnesområde som är offentligrättsligt reglerat i bas, gren- eller tilläggsspecialitet. Med särskilda 

skäl avses att SLS bedömer att ämnesområdet i princip är likvärdigt med en specialitet – och att det 

med största sannolikhet kommer att bli offentligrättsligt reglerat och/eller att SLS vill driva på en 

utveckling i den riktningen. I bedömningen om särskilda skäl föreligger kan SLS utgå från 

Socialstyrelsens definition om vad som konstituerar en specialitet, nämligen att den bör  

 vara kunskapsmässigt sammanhållen och av tillräcklig omfattning  

 baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet som är avgränsbar från andra specialiteter 
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 ha tillräckligt antal utövande specialister för att möjliggöra att specialiteten kan inrättas och 

upprätthållas.  

 avspegla patienternas och hälso- och sjukvårdens behov. 

  

 FM beslutade att bifalla propositionen. 

   

 Proposition 5 om arbetsgrupp för ny arbetsordning för förtroendemannarevisonen 

 

 Nämnden föreslår fullmäktige besluta  

att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ny arbetsordning för förtroendemannarevisionen 

med inriktning att revisionen ska omfatta SLS hela verksamhet.  

att gruppen ska bestå av personer med god inblick i SLS verksamhet som tidigare förtroendevald i 

nämnden och/eller som förtroendemannarevisor   

att gruppen ska ta fram förslag till ny arbetsordning som nämnden kan lägga fram som proposition till 

fullmäktige 2022  

att delegera till nämnden att ta fram direktiv, utse och vara sammankallande för arbetsgruppen samt 

tillse att gruppen får erforderligt kanslistöd. 

  

 FM beslutade att bifalla propositionen.  

 

§ 14 Tobias Alfvén föredrog SLS verksamhetsplan för 2021-2022.   

  

 Margareta Kristensson, Svensk Socialmedicinsk Förening, anser att det i verksamhetsområde 4 ska stå 

hälso- och sjukvård och att patientperspektivet ska lyftas in mer. Togs till protokollet ett medskick till 

nämnden att föreningarna vill delta i arbetet med nästa års verksamhetsplan, vilket även bejakades av 

Tobias Alfvén.  

 

 FM beslutade att anta verksamhetsplanen, med ovan nämnt medskick till nämnden. 

   

§15 Per Johansson föredrog SLS budget för år 2021.  

 FM beslutade att anta budgeten. 

 

§ 16 Stefan Lindgren, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens förslag till val av 

ledamöter av nämnden.  

 

 Fyllnadsval 

Vice ordförande Catharina Ihre Lundgren för mandatperioden 1 juli 2021 - 30 juni 2022 

   

 Omval 

 Ordförande Kvalitetsdelegationen Karin Pukk Härenstam för mandatperioden 1 juli 2021-30 juni 2024 

(2)  

  

 Nyval 

 Övrig ledamot Niklas Ekerstad för mandatperioden 1 juli 2021-30 juni 2024 (1) 

 Övrig ledamot Karin Rådholm för mandatperioden 1 juli 2021-30 juni 2024 (1)   

 

FM beslutade om alla förslag i ett beslut 

FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

  

§ 17 Catharina Lundgren Ihre var ordförande under denna punkt.    

 Stefan Lindgren redogjorde för valberedningens förslag till val av revisorer och deras suppleanter för  

perioden 1 juli 2021 – 30 juni 2022 (1 år).  
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Nyval 

 Förtroendevald revisorssuppleant Peter Aspelin (1) 

 Auktoriserad revisorssuppleant Catarina Ellström, EY (1) 

  

 Omval 

 Auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY (5)   

 Förtroendevald revisor  PatrickVigren (3)  

 Förtroendevald revisors Kerstin Nilsson (2) 

 Förtroendevald revisorssuppleant Pär Myrelid (5) 

  

 FM beslutade om alla förslag i ett beslut 

 FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

  

 

§ 18   FM valde fem ledamöter till valberedningen för perioden 1 juli 2021 - 30 juni 2023. 

 Bengt Johansson, Svenska Kardiologföreningen, föreslog Stefan James. 

 Tove Gunnarsson, Svenska Psykiatriska Föreningen, föreslog Bo Runesson  

 

Nyval 

 Stefan James 

 Bo Runesson 

  

 Omval  

 Torbjörn Ledin 

 Karl Sallin 

 Malin Sund 

 

 FM valde fem ledamöter till valberedningen enligt förslag ovan. 

  

§ 19 Mötesordförande föredrog nämndens förslag till hedersledamöter.  

 FM beslutade att till hedersledamöter kalla Stefan Lindgren och Cecilia Björkelund som 

hedersledamöter i SLS 

  

§ 20 Fullmäktigemötet avslutades av Tobias Alfvén som tackade för engagemanget. Mötet avslutades. 

 

Dag som ovan 

 

 

Susann Asplund Johansson  Patrick Vigren 

Mötessekreterare   Mötesordförande, ej § 17 

 

 

 

Catharina Ihre Lundgren 

Mötesordförande § 17 

 

Justeras: 

 

   

 

Henrik Engblom   Jonas Spaak     


