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Till Sällskapets sektioner
Ang. IPULS och SPUR-frågan

Svenska läkaresällskapets styrelse vill först rikta ett tack till alla de sektioner som svarat på
vår förfrågan ang. SPUR. Vi har med stort allvar tagit del av de synpunkter som framkommit.
I vissa avseende finns något skilda uppfattningar mellan olika sektioner medan det finns en
återkommande och tung kritik i flera andra avseenden. Vårt ställningstagande har grundat sig
på denna återkommande kritik, som vi från styrelsen anser bör tas på största allvar. Svenska
Läkaresällskapets sammanfattande ställningstagande och en sammanställning av samtliga svar
från sektionerna finns i Bilaga 1.
Vi har nu framfört våra synpunkter till IPULS styrelse och till de övriga ägarrepresentanterna
inför IPULS styrelses möte den 27 april och IPULS styrelse har därefter också haft ytterligare
möte. I den information vi har så här långt så arbetar IPULS styrelse nu intensivt med denna
fråga och har formerat en arbetsgrupp med representation från de tre delägarna, SKL,
Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet och avsikten är att arbetet ska ske skyndsamt
och i dialog med sektionerna. Vilken form dialogen ska ha är ännu inte klart, men vi förväntar
oss att det kommer ett snart besked om detta. Det finns i dagsläget några frågor som kräver
särskild uppmärksamhet. Det är i detta läge sannolikt inte möjligt med en formell remiss då
modellen redan finns men någon form av möte eller annan dialog där underlaget redovisas
och där det ges möjlighet att lämna med synpunkter och förslag om justeringar förutsätter vi
kommer till stånd. Vi förutsätter också att en transparent redovisning av ekonomin. Frågan
om redovisning av resultaten är något mer komplicerad då det, förutom ändring i
styrelsebeslut, vilket i och för sig går att genomföra, också i det aktuella regelverket kräver
köparnas godkännande, men detta torde också gå att hitta former för.
Således har IPULS styrelse nu inlett ett aktivt arbete i syfte att hitta fungerande och för alla
parter acceptabla lösningar på den situation som uppstått. Detta arbete ska som sagt ske
skyndsamt men behöver samtidigt ha rimlig tid för att det också ska bli hållbart. Från SLS
styrelse räknar vi med att någon form av besked från IPULS om hur frågan ska tas vidare
kommer inom kort. Vår rekommendation till våra sektioner är att avvakta detta besked innan
andra beslut tas ang. inspektionsverksamheten. Vår uppfattning är att det arbete som nu inletts
på IPULS bör kunna skapa förutsättningar för en konstruktiv lösning.
Med vänlig hälsning
Kerstin Nilsson
Vice ordförande Svenska läkaresällskapet
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