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SVAR PÅ REMISS: Svenska Läkaresällskapets Förslag om nytt medlemskap; Läkaresällskapets 
arbetsgrupp för stärkt interndemokrati 

SLS fullmäktige beslöt 2018 att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att se över SLS 
organisation och då särskilt sektionernas roll, det tvärvetenskapliga perspektivet samt hur 
finansieringen av SLS verksamhet skall ske, i syfte att stärka interndemokratin i sällskapet. 
 
SWESEM har som sektion i Läkaresällskapet (SLS) ombetts inkomma med synpunkter på 
förslaget. 
 
Sammanfattning av SWESEMs synpunkter: 
SWESEM finner förslaget om nivåstrukturering av medlemskapet rimligt, där dagens sektioner 
bereds möjlighet att själva välja om de vill bli medlemsförening eller önskar kvarstå som 
sektion. Förslaget borgar för att ingen förening behöver ansöka om utträde ur SLS av 
ekonomiska skäl och är en klar förbättring gentemot det tidigare förslaget. SWESEM ser dock 
ett fortsatt problem med att medlemmar tvångsansluts, individen bör kunna välja om denne 
önskar bli medlem i en förening eller inte. 
 
Det tydliggörs i förslaget, att den organisatoriska förändringen endast har bärighet om 
huvuddelen av sektionerna väljer att upptas som medlemsförening. SWESEM undrar om detta 
rekvisit verkligen kommer uppfyllas och ser ett behov av vidare undersökningar innan beslut i 
fullmäktige. Om en stor andel av sektionerna planerar kvarstå som just sektioner, är det starkt 
tveksamt om den organisatoriska förändringen trots detta genomförs. 
 
SWESEM ser ett problem med att ny förening som önskar ansluta sig till SLS, endast kan ansöka 
om att bli medlemsförening. SWESEM tycker det är viktigt att alla föreningar kan bli en del av 
SLS, förslaget innebär att det blir en ekonomisk belastning för en förening att ansluta sig till 
sällskapet. En förening skall inte behöva avstå medlemskap av ekonomiska skäl, SWESEM ser 
dock även en risk att detta kan verka hämmande och begränsa sällskapets utveckling. 
 
Sektionerna förväntas betala en administrativ avgift till SLS för föreningsvården, det är otydligt 
vad man menar ingår i föreningsvården samt hur stor avgiften kommer vara. SWESEM menar 
att sektionerna är en kontaktyta gentemot de medlemmar som löst individuellt medlemskap, 
det är således svårt att motivera att sektionen skall betala en avgift till SLS när de individuella 
medlemmarna redan betalar för denna service genom det individuella medlemskapet. 
 



SWESEM har starka invändningar mot att sektioner förväntas lämna ut sitt medlemsregister till 
SLS. Då GDPR trädde i kraft stärktes personskyddet, det är således orimligt att SLS kräver 
registerutdrag och information avseende de medlemmar som valt att inte vara medlemmar i 
SLS. Dessa medlemmar kan inte anses ha godkänt detta, när man blev medlem i sin 
specialitetsförening. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående föreslår SWESEM: 

− Att förslaget om administrativ avgift för sektionerna tas bort. 

− Att en förening som önskas upptas i SLS, skall kunna ansöka om att bli såväl sektion som 
medlemsförening. 

− Att förslaget om hur kontroll av medlemskap i sektion/SLS och beräkning av mandat 
skall ske, ses över. 

− Att SLS innan förslaget behandlas i fullmäktige, undersöker om en majoritet av 
sektionerna i dagsläget avser ansöka om att bli medlemsförening. 
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