
 
 

 

Om SÄLs historia 

I november 1967 bildades Samfundet Äldre Läkare – främst till följd av missnöjet med 

Läkarförbundets bristande intresse för läkarnas pensionsvillkor - med Nils Liedberg som 

ordförande och Valdemar Brolin som sekreterare. Föreningen antogs året efter som en 

intresseförening inom Sveriges läkarförbund. Kravet för inträde var uppnådda 65 år, vilket då 

också var den obligatoriska pensioneringsåldern för läkare. 1968 var antalet medlemmar 

724. Åldersdiskrimineringen var vid den här tiden uttalad och ett viktigt skäl till att 

föreningen bildades. Ordföranden uttryckte bl a  i sitt anförande på det första årsmötet: ”Vi 

äldre är ingen populär grupp i dagens samhälle. Vi betraktas nog ofta som en belastning. Och 

pensionärernas extraknäck har för många unga strebers blivit en mycket seg tugga”. Man 

beslöt att SÄL skulle: 1) verka för kamratlig samvaro 2) ordna medicinsk och kulturell 

fortbildning samt 3) tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen”. Två 

sammankomster skulle hållas årligen och helst ute i landet. 

Den tredje punkten handlade mycket om de urusla pensionerna för de äldsta medlemmarna, 

och pensionsfrågan förblev aktuell under ett antal år framåt. Men i stort sett var ändå SÄL 

huvudsakligen en kamratklubb med möten där man bodde hos varandra, besökte varandras 

sjukhus och hade allmänt trevligt. I takt med att medlemsantalet ökade tillkom på 70-talet  

föreläsningar, utflykter och fester med underhållning och dans. Och så började man ge ut en 

liten medlemstidning och anordna resor med kulturellt innehåll inom och utom landet. 

Fastän SÄL i relativt liten omfattning deltog i den samhällspolitiska debatten hade man tidigt 

några fackliga strider att utkämpa utöver pensionsfrågan. 1970 kom till Läkarförbundets 

fullmäktige en motion om ”viss begränsning av äldre läkares yrkesutövning”. Motionen 

tillstyrktes av centralstyrelsen (!) men avslogs av fullmäktige. En motion till riksdagen med 

liknande innehåll 1972 drogs tillbaka sedan underlaget (äldre läkare påstods ha 

anmärkningsvärt många anmälningar mot sig) visade sig vara felaktigt. Även på senare år har 

reella hot mot äldre läkares yrkesutövning framförts, bl a förskrivningsrätten och rätten att 

utöva sjukvård utan att ha anställning, t ex i form av akut ingripande vid olycka eller plötslig 

sjukdom. 

SÄLs relationer till Läkarförbundet har genom åren varit växlande. Under åren 1975-1992 

hade SÄL via yrkesföreningar egna mandat i fullmäktige, men vid en omorganisation av 

förbundet 1992 förlorade SÄL sina platser, och därefter har föreningen endast ett 

”lånemandat” genom att Sjukhusläkarna avstår ett av sina mandat till SÄL. Kampen för egna 

mandat har fortsatt under flera decennier, dessvärre fortfarande utan framgång. Dock har 

på senare år en frostig relation blivit upptinad. Flera exempel på gott samarbete finns nu, t 

ex i en kartläggning av äldre läkares yrkesarbete och i SÄLs deltagande i vissa av förbundets 

arbetsgrupper. Förbundet stöder också SÄLs kamp för att behålla förskrivningsrätten som en 

del av legitimationen oavsett ålder. 

Viktiga grundbultar i föreningens verksamhet har varit och förblir SÄL-mötena vår och höst, 

SÄL-resorna med kulturellt innehåll och medlemstidningen. Nära etthundra tredagars SÄL-

möten har avhållits från Trelleborg i söder till Arvidsjaur och Hemavan i norr, med årsmöte 

som en del av vårmötet. SÄL-resorna började 1970 och är lika populära idag som då. Årligen 



 
 

 

arrangerar SÄL tillsammans med olika resebyråer ungefär ett halvt dussin resor, oftast till 

platser i Europa men ibland till andra kontinenter. Innehållet är alltid kulturellt, ofta med 

konst, musik, gastronomi och naturupplevelser på programmet. I såväl möten som resor är 

medföljande make/maka/partner välkomna att delta. Medlemstidningen och SÄLs logga 

tillkom 1975 och tidningen hette helt enkelt Medlemsblad under alla åren fram till 2009. Då 

började färgtryck gradvis införas, och sommarnumret 2009 var det första helt tryckt i färg. 

Och så kom höstnumret 2009, där tidningen efter långa diskussioner inom och utanför 

styrelsen fick sitt nya namn SÄLbladet med utökat text- och bildmaterial och ny grafik. Och 

nu senast kom i oktober 2014, efter fem år i den formen och efter byte av redaktion, det 

första numret av Seniora Läkare, med nytt utseende och med nya fräscha idéer. 

En hemsida har SÄL nu också haft sedan ett antal år (www.slf.se/sal) och från 2008 med 

redaktören som webbansvarig. Även hemsidan har genomgått en utveckling, och där finns 

bl.a. samtliga nummer av SÄLbladet och nu Seniora Läkare som pdf-filer att läsa. Relativt nytt 

är också att kunna bli medlem i SÄL direkt från hemsidan.  

Under innevarande millennium har tillkommit två regionala avdelningar av SÄL. 2001 

bildades Skåne-SÄL och 2005 Väst-SÄL. Regionavdelningarna anordnar egna möten och 

utflykter för sina medlemmar och har båda en mycket livaktig verksamhet med 250-350 

medlemmar. Under tiden har moderföreningen SÄL långsamt tillvuxit och har nu (2014) 

omkring 2.800 medlemmar.  

En ny milstolpe var styrelsens beslut att 2011 revidera föreningens stadgar och i samband 

därmed granska föreningens namn Samfundet Äldre Läkare. Många medlemmar hade 

framfört åsikten att ordet Samfundet kändes gammalmodigt och otidsenligt och passade 

dåligt in i den nuvarande verksamheten. Detsamma gällde stadgarna, där man saknade 

referens till den ökade fackliga verksamheten. Nya intensiva diskussioner och tillsättandet av 

en särskild arbetsgrupp ledde 2011 fram till beslutet att ändra namnet till Sveriges Äldre 

Läkare. Alla var överens om att akronymen SÄL absolut måste behållas (ett annat förslag var 

Sällskapet Äldre Läkare). Sälen hade alltsedan 1976 varit en symbol för föreningen, som då 

hade förärats en gåva i form av två porslinssälar, tillverkade av Lisa Larsson. I ett stort antal 

nummer av SÄLbladet genom åren har också sälar figurerat i bild, avgående 

styrelseledamöter har avtackats med ”Sältavlor”; en ”vandrings-Säl” från glaskonstnären 

Mats Jonasson Målerås har vandrat mellan mötesarrangörerna sedan SÄL-mötet 2007, och 

miniatyrer av denna glassäl har getts till arrangörsgrupperna. Följaktligen kallas också 

medlemmarna i SÄL ofta just ”Sälar” (även ”Skåne-Sälar” och ”Väst-Sälar”). 

SÄL har under åren haft en rad engagerade och drivande styrelseledamöter. Bland 

ordförandena var Nils Liedberg först i raden, därefter följde Birger Herner, Lars Öberg, Sven 

Alsén, Lennart Nilsson, Olle Westerborn och Bengt Pernow. 2001-2007 var Hans Rundcrantz 

ordförande, 2007 – 2011 Barbro Westerholm och sedan 2011 Gunnar Sandberg. 
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