SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Vikten av en medlemsreform!
Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i
en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening
– desto starkare röst får SLS som den samlande vetenskapliga oberoende
professionsorganisationen för läkare i Sverige.

1. STÄRKER LÄKARPROFESSIONENS RÖST I
SAMHÄLLET


Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation.
Det stärker professionens röst.



Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto
starkare röst får SLS som den samlade vetenskapliga
oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.



SLS och sektionerna har en unik roll i svensk hälso- och
sjukvård. Vi är den enda oberoende läkarorganisationen som
bevakar det medicinska perspektivet och att hälso- och
sjukvården investerar i forskning, kunskap och hälsa.



Det är också vi som bevakar att vårdens begränsade resurser
fördelas så att patientgrupper med nedsatt autonomi och
svåra sjukhustillstånd får sina behov tillgodosedda.



Ju tydligare det blir för omvärlden att SLS och dess föreningar
gör gemensam sak, desto kraftfullare kan organisationen agera.
I dessa tider när hälso- och sjukvården förändras i hög takt behövs
vår gemensamma röst mer än någonsin!

2. STÄRKER FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT
BEDRIVA SPECIALITETSÖVERGRIPANDE
AKTIVITETER


Tillsammans driva fortbildningsfrågan och implementera
SLS fortbildningsmodell.



Tillsammans arrangera utbildnings- och fortbildningsaktiviteter som bidrar till läkares livslånga lärande.

3. EFFEKTIVISERAR OCH PROFESSIONALISERAR
ADMINISTRATIONEN


SLS kan erbjuda medlemsföreningar ett tjänsteutbud med
administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster som
sektionerna vid behov kan ta del av till en låg kostnad.
Det kan handla om medlemsregister, hemsida samt hjälp
med att arrangera möten.

4. STÄRKER DEN ORGANISATORISKA
DEMOKRATIN


Genom att sektionerna ansluts till SLS med samtliga sina
läkarmedlemmar och betalar en medlemsavgift baserad på
dessa skapas en stark demokratisk legitimitet för de beslut
som sektionerna fattar i FM.



Att sektionerna utgör basen inom SLS, men i sin tur består
av läkarmedlemmar där endast en liten minoritet är
medlemmar i moderföreningen innebär ett demokratiskt
underskott.

