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Sommarbrev till Svenska Läkaresällskapets sektioner 
 
Bästa Ordförande, vice ordförande och vetenskaplig sekreterare  
 
Efter några intensiva dagar i Almedalen tar nu Svenska Läkaresällskapet (SLS) sommaruppehåll. Vårt 
engagemang i Almedalen blev lyckat. Vi deltog i flera seminarier och debatter om levnadsvanor, 
läkarnas professionella roll, utbildning och forskning. Almedalen är en bra plattform att föra ut våra 
budskap, men också att träffa personer och organisationer som vi kan samarbeta med. Läs gärna mer 
på vår hemsida. 
 
 
Den svenska hälso- och sjukvården står inför en tid av stora utmaningar. Det är vår övertygelse att en 
organisation som Svenska Läkaresällskapet nu behövs mer än någonsin för att driva för samhället 
viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor.Svenska Läkaresällskapet som obunden ideell organisation har 
stora förutsättningar att kunna lämna ett betydande bidrag i dessa frågor. 
 
Det är också vår övertygelse att en förutsättning för detta är en stark samverkan med SLS sektioner. 
Under våren har SLS därför i omgångar bjudit in sektionerna i mindre grupper för en informell dialog. 
Hittillshar 15 sektioner deltagit vid tre olika tillfällen. Detta har varit mycket givande möten där vi fört 
en öppen diskussion kring vilka frågor som från de deltagande sektionerna uppfattats som viktiga att 
SLS är engagerade i och driver. 
 
Exempel på frågor som återkommande har varit uppe till diskussion är: 
 
Utbildningsfrågor 
Fortbildning är en prioriterad fråga för många sektioner liksom för SLS centralt. SLS har inlettett 
fördjupatarbete i fortbildningsfrågan och detta kommer också, som aviserat på annan plats,att vara en 
viktig punkt under höstens fullmäktige.Vi känner starkt stöd för att fortbildningsfrågan.  
 
ST- läkarnas vetenskapliga arbeten. Det saknas idag en samlingsplats för dessa arbeten och SLS har 
fått frågan om vi kan skapa någon form av ”bank”. Vi undersöker detta och återkommer med besked. 
Vi avser också att medSocialstyrelsens ST-råd diskutera så att den vetenskapliga kvaliteten i arbetena 
säkerställs. 
 
Från några sektioner, och även från annat håll, har kommit önskemål om SLS hjälp i frågan om hur 
patientjournalen kan användas för undervisning och kompetenssäkring. SLS utbildnings- och 
etikdelegationer anordnade i maj ett seminarium på temat ”Patientsäkerhet och integritet – konflikt 
med klinisk undervisning”. Seminariet går att ta del av via webben, och SLS fortsätter att driva frågan. 
 
Relationen mellan sektionerna och SLS 
SLS medlemmar är enskilda individer samtidigt som sektionerna utgör grunden för stora delar av SLS 
verksamhet. Vi ser ett stort behov av en tätare dialog mellan SLS moderorganisation och våra 
sektioner, utöver vårt årliga fullmäktige. De nu aktuella mötestillfällena är ett sådant exempel och vi 
kommer vid årets fullmäktige att presentera en mer utförlig verksamhetsplan 
Vi har också påbörjat ett arbete med att utveckla våra rutiner för remisser som förhoppningsvis ska 
öka ändamålsenligheten också för sektionerna. 
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Medlemsrekrytering 
Som andra ideella organisationer ser SLS också ett sjunkande medlemstal, särskilt bland yngre läkare. 
En avgörande fråga för den närmaste tiden är att tydliggöra värdet av en stark oberoende 
vetenskapligorganisation så att läkare i allmänhet ser det som en självklarhet att vara medlem. Detta är 
en central fråga, som vi i flera sammanhang behöver diskutera med alla våra sektioner. Ett första steg 
är att få en kartläggning av i hur stor utsträckning sektionernas medlemmar också är medlemmar i 
SLS, för att säkerställa att sektionerna är representerade i SLS i demokratisk ordning. Ni har redan fått 
förfrågan kring detta och vi är tacksamma för att Ni skickat oss underlag.Vi återkommer mer riktat i 
denna fråga efter sommaren. 
 
Medicinska riksstämman 
Riksstämman har vid alla träffarna utgjort en viktig diskussionspunkt. Alla har varit eniga om behovet 
av förnyelse, och den omdaning som kommer genomföras i år har mötts med positivt gensvar, för 
vilka vi är glada. Information om riksstämman har lämnats i andra sammanhang. Vi hoppas att 
sektionerna, även om dehar sina egna vetenskapliga program, ska se värdet av att delta i detta möte 
som är unikt i sitt slag, genom att på ett ställe samla de aktuella övergripande frågorna i svensk hälso- 
och sjukvård. Vi har skärpt vårt fokus till ST-läkare och yngre specialister genom att bland annat 
ordna mer fortbildning. Vi är också glada för ett intensifierat samarbete med Framtidens 
specialistläkare (FSL).  
 
 
Sammantaget har dessa möten för SLS vidkommande uppfattats som mycket givande och vi har fått 
många värdefulla synpunkter. Det är vår absoluta uppfattning att dessa möten, med en mer informell 
agenda, är ett nödvändigt komplement till övriga mer formella mötestillfällen. Vi kommer därför 
fortsätta under hösten, och inbjudan kommer direkt efter sommaren. Vi vill dock gärna redan nu 
meddela aktuella datum, och den sektion som nu vill boka in sig på någon av dessa tider kan anmäla 
detta enligt nedan. Vi återkommer annars efter sommaren med en förnyad inbjudan. 
 
Till dess vill vi önska er alla en härligoch avkopplande sommar! 
 
 
 
Peter Friberg  Kerstin Nilsson Filippa Nyberg 
ordförande   vice ordförande VD 
 
 
Tid för möten i höst: 
Onsdagen den 18 september, onsdagen den 16 oktober, onsdagen den 6 november. 
Tid: 15- 17. Lokal: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 
 
Anmäl deltagande till nämndsekreterare Anna Borgström: anna.borgstrom@sls.se 
 
 
 
 
 
 
 


