
Verksamhetsberättelse för Sjukhusläkarna i Stockholm 2020 

Styrelsen har bestått av nedanstående ledamöter: 

Styrelsen 2020: 

Ordförande Andreas Fischer, Specialistläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset                                  

Vice ordförande/                     Gunnar Söderqvist,  Överläkare, Gynekologi, SLL.                                                                                                                                                                           

sekreterare    

Kassör Magnus Hellström, Överläkare, Urologkliniken, Karolinska Solna .   

Vetenskaplig sekreterare  Sonia Andersson, Överläkare, Kvinnokliniken,  

  Karolinska Solna                                                                            

Övriga styrelseledamöter 

Anna Thorén,   Specialistläkare, Klinisk Fysiologi, Danderyds sjukhus   

Ferenc Karpati   Överläkare, Barnkliniken, Karolinska Huddinge.  Avsägelse under året.                                

Jan Svedenhag           Överläkare, Klinisk Fysiologi, St: Göran                                             

Sabine Naessén  Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Solna                                      

Uffe Hylin   Överläkare, Ortopedkliniken, SÖS 

Tomas Thiel   Överläkare, Urologkliniken, Karolinska Huddinge                                

Björn Cars   Överläkare  Ortopedkliniken, STSS,  

Hans Nåsell  Överläkare  Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus   

   

Revisorer:  Ove Thott och Håkan Kalzén, Karolinska, Solna. 

Valberedning:  Enligt beslut vid årsmötet 2020 omvaldes Kent Lund, Violeta Ulfendahl, 
Helena Arnrup, Christer Almgren-Lidman och Yvonne Dellmark. 

Före årsmötet höll Docent Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, ett mycket 
uppskattat föredrag ang. Region Stockholms varsel mm.      

2020 har varit ett år som inte liknat något annat!  

Under året har vår styrelse haft ett genomslag i media som aldrig förr, mest tack vare vår ordförande 
Andreas Fischer. Han har framträtt  flera gånger i TV 4 och SVT,  intervjuats i  Svenska Dagbladet ett 
stort antal gånger samt även i Aftonbladet, Expressen, Läkartidningen, Sjukhusläkaren och ett flertal 
poddar. Huvudfrågor har varit skyddsutrustning inom vård och omsorg inklusive äldrevården, samt i 
offentliga miljöer. Dessutom krisberedskapsfrågor såsom statens ansvar för krisledning, samordning 
mm och nu senast ang. tidigarelagd vaccinering av sjukvårdspersonal. Samtliga frågor som nu sent 
omsider har fått alltmer ökad acceptans. Styrelsen har under året skaffat sig ett skyddat 



diskussionsforum på sociala medier som möjliggjort ett blixtsnabbt samråd före 
intervjuer/framträdanden i media.                                                

Vi har haft 9 styrelsemöten (4 in vivo och 5 Web) och 1 föreläsning under det gångna året. 

Covid- pandemin har präglat året och inte minst styrelsen. Minst 3/12 ledamöter har smittats, högst 
sannolikt på sina arbetsplatser och sedan smittat sina familjer med minst ett fall där nära anhörig fått 
långvarig (6mån) allvarlig sjukdom. Detta är varnade exempel på bristfälligt smittskydd på 
arbetsplatserna under pandemin. 

Ordförande Andreas Fischer har även representerat Stockholm i den centrala styrelsen för 
Sjukhusläkarna tillsammans med kassören Magnus Hellström. Den senare har även varit kassör för 
SACO rådet region Stockholm. 
Vice ordförande/ sekr. Gunnar Söderqvist har representerat Sjukhusläkarna i Stockholm i Stockholms 
läkarförening och deltagit i deras WEB- möten samt internat i Sunne i september (när det var mycket 
låg smittspridning) samt har fortsatt i det centrala SACO-rådet SLL.  
Ferenc Karpati har i början av året arbetat fortsatt aktivt med Barnmedicin Huddinges  och andra  K-
Huddingeklinikers lokal- och arbetsmiljöfrågor men avsagt sig fortsatt styrelsearbete sedan han har 
gått i pension. Uffe Hylin har haft kontakter med media samt haft delegation att modifiera vår logga 
på sociala medier sedan Sjukhusläkarna Sverige uttryckt önskemål att denna tydligt skall  skilja sig 
från deras.  
Det har varit styrelsens uttalade önskemål att fortsätta med våra föreläsningar för medlemmarna. I 
september enligt FoHMs prognos om uteblivande av en 2:a våg planerade vi att återuppta dessa in 
vivo. Det blev dock snabbt omöjligt.  Att erbjuda WEB- föreläsningar för 4500 medlemmar har varit 
en stor utmaning. En första WEB- föreläsning hölls 15 december av Jesper Meiling som skrivit en 
avhandling på KTH om ”Marknadisering av sjukvården”. Anna Thorén m.fl. har engagerat i den 
framtida utvecklingen av våra föreläsningar och nu planeras WEB- föreläsningar för medlemmarna av 
Karin Zingmark i mars och Helena Nordenstedt i april 2021. Sabine Naessén har vikarierat för 
sekreteraren vid hans frånvaro vid  ett par tillfällen. 
Övriga styrelseledamöter har regelbundet rapporterat från sina verksamheter. Bristande smittskydd 
och smittspridning har varit problem inte minst inom medicinsk undervisning! Arbetsmiljön/ 
situationen har varit utsatt även i övrigt med mycket stor press på semestrar, ledigheter för 
återhämtning och inte minst på lagstadgade ledigheter för fackligt arbete! Uppföljning sker ang. ev. 
lagöverträdelser från AG.  
Styrelsen resp. styrelsemedlemmar har motionerat till både Sjukhusläkarnas och SLFs fullmäktige. 
 
 
För styrelsen i januari 2021 
 

-------------------------------------  ------------------------------------                                                 

Andreas Fischer ordförande  Gunnar Söderqvist vice ordförande/sekreterare  

      


