
 
 
PROTOKOLL 
 
fört vid Svenska Läkaresällskapets (SLS) hybrid fullmäktigemöte (FM) tisdagen den 17 maj 2022 
 
 
§ 1 Fullmäktigemötet öppnas 
 SLS ordförande Tobias Alfvén hälsade välkommen och öppnade mötet. Hänvisade kort till 

mötesinstruktionen och informerade om att mötet spelas in för internt bruk.   
 
§ 2 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 FM valde Linus Axelsson, Svensk Kirurgisk Förening, och Panteha Hatefi, Svensk förening för 

allmänmedicin, att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll. 
 

§ 3 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet  
 Stefan Lindgren, valberedningens ordförande föredrog förslaget. 
 
 FM valde Patrick Vigren till ordförande, Britt Skogseid till vice ordförande och Malin Henriksson till 

sekreterare för mötet. 
 
§ 4 Fastställande av röstlängd  
 Mötesordförande informerade om att justering av röstlängden görs efter pauser. Konstaterades att 

fullmäktige var beslutsmässig då 101 av 146 ordinarie ledamöter var inloggade (ledamot som företräds 
genom fullmakt räknas som närvarande). Se bilaga 1.  

 FM fastställde röstlängden som justeras löpande enligt inlogg i det digitala mötessystemet.  
   
§ 5 Godkännande av kallelse  
 FM godkände kallelsen som var utskickad från SLS tillsammans med propositionerna den 12 april 

2022. Handlingarna i övrigt skickades ut den 2 maj 2022.  
 

§ 6 Godkännande av föredragningslista  
 FM godkände föredragningslistan.  
 
§ 7 Verksamhetsberättelse 2021   
 SLS ordförande Tobias Alfvén föredrog verksamhetsberättelsen för tiden 1/1– 31/12 2021.  
 FM beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
  
§ 8 Årsredovisning 2021  
 SLS kanslichef Per Johansson föredrog årsredovisningen över SLS verksamhet för tiden 1/1 - 31/12 

2021. Han nämnde även att årsredovisningarna för stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond och 
Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet såg bra ut.  

 FM beslutade att lägga årsredovisningarna till handlingarna. 
  
§ 9 Revisorernas berättelser 
 Britt Skogseid var ordförande under denna punkt.  
 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. Hon lyfte att organisationen tagit 
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stora steg framåt i tydlighet och transperens under de senaste åren samt att revisorerna kunnat se att 
medlemsreformen lett till ökad demokrati i föreningen. 

 FM beslutade att lägga revisionsberättelserna till handlingarna. 
 
§ 10   Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för nämnden  

FM beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2021.  
FM beslutade att bevilja nämnden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 
§ 11 Inkomna motioner och SLS nämnds yttrande  
 Fyra motioner hade inkommit.  
  

Motion 1 om riktning och mål för SLS - fokusering på kärnverksamheten av Gunnar Akner, nätverket 
mot olämplig styrning av sjukvården. Motionären yrkade på att ta fram en ordning för hur SLS ska 
arbetar på kort, medellång och lång sikt (s. 4 i häftet). 
 
Tobias Alfvén redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att anse motionen 
besvarad. Gunnar Akner presenterade motionen och yrkade bifall till motionen. 

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

Motion 2 om utredning av jäv i förtroendepositioner inom SLS av Gunnar Akner, nätverket mot 
olämplig styrning av sjukvården. Motionären yrkade på att ett förslag till hur SLS uttolkar jäv skulle 
utformas och att tillvägagångssättet vid tillsättande av förtroendeposter inom SLS skulle genomlysas 
(s. 7 i häftet). 

  
 Catharina Ihre Lundgren redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att anse 

motionen besvarad. Gunnar Akner presenterade motionen och yrkade bifall till motionen. 
 FM beslutade att, i enlighet med nämndens förslag, att anse motionen besvarad. 
  

Motion 3 om utredning av hur SLS nämnd, arbetsutskott och kansli ska samverka med SLS 
medlemsföreningar samt hur SLS arbetsutskott ska leda och styra SLS kansli, av Lars-Magnus 
Andersson, Svenska Infektionsläkarföreningen, Cecilia Carlens, Svensk Reumatologisk Förening, Sara 
Sehlstedt, Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Birgitta Ekstrand, Svensk Ortopedisk Förening, 
Maria Liljeholm, Svensk Förening för Hematologi, Amra Osmancevic, Svenska Sällskapet för 
Dermatologi & Venereologi, Eva Olofsson, Sveriges Ögonläkarförening, Maja Ewert, Svensk 
Förening för Anestesi & Intensivvård och Magnus Isacson, Svensk Förening för Allmänmedicin.  
Motionärerna yrkade på att FM skulle utse en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på hur 
samverkan mellan SLS nämnd, arbetsutskott, kansliet och medlemsföreningarna kan tydliggöras, att 
arbetsgruppen skulle tydliggöra hur arbetsutskottet leder kansliet, ta fram en uppdaterad kravprofil för 
SLS kanslichef samt redovisa det på ett extra FM under hösten 2022 (s.9 i häftet). 
  

 Tobias Alfvén redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att avslå motionen. 
Magnus Isacsson sa att SFAM ej längre stod bakom motionen och yrkade avslag på motionen. Eva 
Olofsson yrkade bifall till att-sats 1 i motionen. Lars-Magnus Andersson yrkade bifall till att-sats 1, 2 
och 3 i motionen.  

  
Mötesordföranden beslutade om propositionsordningen att ställa nämndens förslag om avslag mot 
yrkandet att bifalla att-sats 1, samt att om FM röstar för avslag på att-sats 1 anses att-satserna 2 och 3 
falla. 

 FM beslutade att i enlighet med nämndens förslag, att avslå motionens att-sats 1. 
  
 Då att-sats 1 avslogs föll att-sats 2 och 3 och togs inte upp för omröstning.  
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 Motion 4 till SLS från Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa (SFSF), av Margareta 
Kristenson, medlem SFSF styrelse och Anna Sarkadi, ordförande i SFSF styrelse. Motionärerna 
yrkade på att SLS ska använda begreppet hälso- och sjukvård, att det ska finnas en tydlig ansats mot 
en behovsstyrd och jämlik vård samt att SLS uttalar ambitionen att driva fortsatt utveckling av 
användande av patientrapportade utfallsmått i kvalitetsregister. 

 
 Catharina Ihre Lundgren redogjorde för nämndens yttrande. Nämnden föreslog fullmäktige att bifalla 

att-sats 1 och att anse att-satserna 2 och 3 i motionen besvarade.  
 FM beslutade att, i enlighet med nämndens förslag, att bifalla att-sats 1 och anse att-sats 2 och 3 

besvarade. 
   
 § 12 SLS nämnds propositioner 
 Tre propositioner från nämnden förelåg.  
 
 Proposition 1 om ansökan om att bli associerad förening, information om antal associerade föreningar 

samt om att fastställa antal sektioner.  
 Innan FM röstade om proposition 1 justerades röstlängden. Den fastställdes till 91 röster (av 146). 
  
 Nämnden föreslog FM besluta 
 att associera Svensk Flyg- och Marinmedicinsk förening till SLS från 2022-07-01. 
 Håkan Sköldefors, Svensk Flyg- och Marinmedicinsk förening redogjorde för föreningens ansökan. 
 att fastställa antalet sektioner i SLS till 12. 
 

Sektion  
Akutsjukvård 
Fysiologi 
Internmedicin 
Klinisk mikrobiologi 
Lungmedicin  
Medicinsk psykologi 
Medicinsk radiofysik  
Medicinteknik 
Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi 
Plastikkirurgi  
Trafikmedicin  
Tropikmedicin och internationell hälsa 

  
 FM beslutade i enlighet med nämndens förslag. 
 
 Proposition 2 om ny arbetsordning för förtroendemannarevisor och vissa stadgeändringar.  
 Britt Skogseid var ordförande under denna punkt.    

Krävde att minst 2/3 av de närvarande ledamöterna och fungerande suppleanterna var eniga om 
beslutet. Det konstaterades att det var 106 röster (av 146) på röstlängden. Se bilaga 2. 

 
 Nämnden föreslog FM besluta  

att anta ny arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets förtroendemannarevisor enligt förslag (s. 21-
22 i häftet). 
att justeringar görs i § 9 och § 34 för att förtydliga att ändring i arbetsordningen för 
förtroendemannarevisor endast kan göras av fullmäktige och att stadgarna ändras i § 9 och § 34 enligt 
förslag (s. 23 i häftet). 
att öppna upp för att adjungera ledamöter till SLS delegation för medicinsk etik genom att lägga till en 
§ 2a i deras arbetsordning, enligt förslag (s.23 i häftet). 
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att öppna upp för att adjungera ledamöter till SLS delegation för forskning genom att lägga till en § 2a 
i deras arbetsordning, enligt förslag (s. 24 i häftet). 
att orden ”och bildande av sektion” i SLS stadga § 9 p. 4 stryks. 

   
Lars-Magnus Andersson, Svenska Infektionsläkarföreningen, yrkade avslag på att-sats 5 ”att orden 
”och bildande av sektion” i SLS stadga § 9 p. 4 stryks.”  
 

 FM behandlade att-satserna en och en.  
 
 FM beslutade att bifalla 

att anta ny arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets förtroendemannarevisor enligt förslag (s. 21-
22 i häftet). (81 för) 
att justeringar görs i § 9 och § 34 för att förtydliga att ändring i arbetsordningen för 
förtroendemannarevisor endast kan göras av fullmäktige och att stadgarna ändras i § 9 och § 34 enligt 
förslag (s. 23 i häftet). (83 för) 
att öppna upp för att adjungera ledamöter till SLS delegation för medicinsk etik genom att lägga till en 
§ 2a i deras arbetsordning, enligt förslag (s.23 i häftet). (94 för) 
att öppna upp för att adjungera ledamöter till SLS delegation för forskning genom att lägga till en § 2a 
i deras arbetsordning, enligt förslag (s. 24 i häftet). (94 för) 

 
 FM beslutade att avslå  

att orden ”och bildande av sektion” i SLS stadga § 9 p. 4 stryks. (33 för) 
 
 Proposition 3 om projekt kring ansvar för patientens läkemedelslista. 
 
 Nämnden föreslog FM besluta  

att tillstyrka att SLS driver ett projekt för att utveckla läkares förhållningssätt till ansvaret för 
patientens läkemedelslista 2022–2024. 

 
 FM beslutade i enlighet med nämndens förslag. 
 
§ 13  Fastställa medlemsavgifter och administrativa avgifter 2023 
 Krävde 3/5 av närvarande röstberättigade (ledamot och fungerande suppleant). Det var 107 röster på 

röstlängden.   
 
 Nämnden föreslog FM besluta 
 att schablonavgiften som ska ligga till grund för medlemsföreningens avgift till SLS 2023 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 2023 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 2023 ska betala en administrativ avgift till 

SLS om 2 000 kr (oförändrat) för föreningsvården. 
  
 FM beslutade i enlighet med nämndens förslag (88 för)  
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§ 14 Verksamhetsplanen 2021-2022, revideringar avseende 2022 
 Tobias Alfvén föredrog SLS verksamhetsplan för 2021-2022, vilka aktiviteter som genomförts samt 

föreslagna revideringar för 2022. 
 
 FM beslutade att anta verksamhetsplanen 2021-2022, revideringar avseende 2022. 
   
§15 Budget för 2022 
 Per Johansson föredrog SLS budget för år 2022.  
 Cecilia Carlens, Svensk Reumatologisk Förening, undrade varför nämnden presenterade en budget 

med ett minusutfall. Per Johansson svarade att det negativa utfallet motsvara det positiva utfallet för 
budget 2021 då aktiviteter och projekt skjutits fram pga. pandemin samt att nämnden 2023 åter 
kommer att presentera en budget i balans.  

  
 FM beslutade att anta budgeten. 
 
§ 16 Valberedningens förslag till val 
 Stefan Lindgren, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete och deras förslag 

till val av ledamöter till nämnden och allmänhetens representanter i delegationen för medicinsk etik 
(DME). Han lyfte att det var positivt att det kom in många nomineringar. 

 
 SLS nämnd 
 Omval 

Ordförande Tobias Alfvén för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2024 (2) 
  
 Omval 

Vice ordförande Catharina Ihre Lundgren för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2024 (2) 
  
 Nyval 
 Ordförande Etikdelegationen Anders Castor för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (1)  
  
 Omval 
 Ordförande Forskningsdelegationen Ola Winqvist för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (2) 

Ordförande Utbildningsdelegationen Hans Hjelmqvist för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (2)  
   
 Nyval 
 Övrig ledamot Olle Larkö för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (1) 
 Övrig ledamot Soheir Beshara för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (1)  
 
 Omval 
 Övrig ledamot Mikael Hoffmann för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (2) 
 Övrig ledamot Susanna Althini för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (2) 
 Övrig ledamot Johan D Söderholm för mandatperioden 1 juli 2022-30 juni 2025 (2) 
 
 Allmänhetens representanter i DME 1 juli 2022 – 30 juni 2025 
 Nyval 
 Katti Björklund, journalist  1 juli 2022 – 30 juni 2025 (1) 
 
 Omval 
 Lotta Wendel, jurist   1 juli 2022 – 30 juni 2025 (2) 
 Cecilia Lundmark, sjuksköterska   1 juli 2022 – 30 juni 2025 (2) 
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 Lars-Magnus Andersson, Svenska Infektionsläkarföreningen, ställde en fråga om vilka fler som blev 
nominerade och om dessa namn kunde tas till protokollet. Stefan Lindgren svarade på frågan samt sa 
att valberedningen kan bifoga en lista på inkomna nomineringar till protokollet. Se bilaga 3. 

 
 FM beslutade om ordförande och vice ordförande för sig, delegationsordförandena för sig, övriga 

ledamöter för sig och allmänhetens representanter i DME för sig, 
 
FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande ordförande. 
FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag om vice ordförande. 

 FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande delegationsordföranden. 
 FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande övriga ledamöter. 
 FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande allmänhetens representanter i DME. 
 
§ 17 Val av revisorer och deras suppleanter 
 Britt Skogseid var ordförande under denna punkt.    
 Stefan Lindgren redogjorde för valberedningens förslag till val av revisorer och deras suppleanter för  

perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023 (1 år).  
 
 Omval 
 Auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY (6)   
 Förtroendevald revisor Patrick Vigren (4)  
 Förtroendevald revisor Kerstin Nilsson (3) 
 Auktoriserad revisorssuppleant Catarina Ellström, EY (2) 
 Förtroendevald revisorssuppleant Peter Aspelin (2) 
 Förtroendevald revisorssuppleant Pär Myrelid (6) 
  
 FM beslutade om alla förslag i ett beslut 
 FM beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  
  
§ 18   Val av valberedning 
 FM skulle föreslå och välja två ledamöter till valberedningen för perioden 1 juli 2022 - 30 juni 2024. 
  
 Eva Selldén, Svensk Förening för Anestesi och Instensivvård, föreslog Märit Halmin. 
 Cecilia Carlens, Svensk Reumatologisk Förening, föreslog Lars-Magnus Andersson. 
 Catharina Ihre Lundgren, SLS nämnd, föreslog omval på Britt Skogseid. 
 
 FM beslutade att välja Britt Skogseid och Lars-Magnus Andersson till ledamöter i valberedningen.  
  
§ 19 Förslag till hedersledamöter 

 Mötesordförande föredrog nämndens förslag till hedersledamöter och läste upp nämndens 
motiveringar.  

 
 FM beslutade att till hedersledamot i SLS kalla Britt Skogseid.  
 FM beslutade att till hedersledamot i SLS kalla Ulf Måwe.  
  
§ 20 Redovisning av arbetet efter motioner 2019, 2020 och 2021  
 Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa, arbetsgruppens arbete efter motion i FM 2019 

presenterades av Josef Milerad. Det är ett multidiciplinärt projekt som redovisades 2021 och innehåller 
en kunskapssammanställning och förslag till interventioner för att förbättra ungas psykiska hälsa samt 
skolans kunskapsresultat. Gruppens mandat förlängdes i maj 2021. Gruppens arbete har fått stort 
genomslag i media, bla. genom en artikel i DN Debatt och uppföljningar i lärarnas tidning. Även har 
tre barnhälsodagar anordnats med ett stort antal deltagare. Det ledde till att Skolverket vände sig till 
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Karolinska institutets uppdragsutbildning och gav gruppen ett uppdrag till en rektorsutbildning som 
först ska bli frivillig och sedan ev. ska gå in i den ordinarie rektorsutbildningen. Gruppen har skrivit 
till Tobias Alfvén och bett om ytterligare förlängning på ett år.  

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

har antagit en klimatpolicy som innehåller tio punkter som SLS ska agera för. Gruppen ansvarar för tre 
av punkterna; att tillsätta en projektgrupp för implementering, verka för att läkares hållbarhetsarbete 
ska vara meriterande genom att inrätta ett pris och sprida kunskap om klimat och hälsa genom att 
anordna fortbildningsdagar och planera Bz 105 om Planetär hälsa.  

 
 Kunskapsstyrning, arbetsgruppens arbete efter motion i FM 2021 presenterades av Catharina Ihre 

Lundgren. En enkät skickades till alla medlemsföreningar och sektioner i början av 2022 och två 
övergripande slutsatser kan dras av svaren; att det finns en relativt god koppling mellan föreningarna 
och regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation samt att det trots detta verkar finnas 
bristande legitimitet för systemet i en del föreningar. Inom kort kommer intervjuer göras med ett urval 
föreningar för att få fördjupad information till det fortsatta arbete.  

 Gruppen fick ett medskick från Cecilia Carlens, Svensk Reumatologisk Förening, om att koppling 
görs mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrningsorganisationen, istället för att koppla dessa till 
specialitetsföreningarna. Catharina instämde. 

   
 Kloka Kliniska Val, arbetsgruppens arbete efter motion i FM 2020 presenterades av Martin Serrander. 

Gruppen ska undersöka förutsättningar för en choosing wisely-kampanj i Sverige och ska avlämna sin 
rapport i år. Han lyfte att det kommer ta tid att få igenom en kampanj då mycket handlar om att ändra 
attityder och gick igenom orsaker till att många gör för mycket. I oktober anordnar gruppen en 
worskhop som han bjöd in FM-ledamöterna till. 

 
§ 21 Fullmäktigemötet avslutas 
 Fullmäktigemötet avslutades av Tobias Alfvén som tackade för engagemanget.  

 
 
Dag som ovan 
 
 
Patrick Vigren    Britt Skogseid    
Mötesordförande, ej §§ 9, 12.2 17  Mötesordförande §§ 9, 12.2, 17 
 
 
 
Malin Henriksson    
Mötessekreterare    

 
   

 
Linus Axelsson   Panteha Hatefi   
Justerare         Justerare 


