
Till Styrelsen och medlemmarna till årsmötet i Svensk Förening för
Akutsjukvård, SWESEM, 15 september 2022.

Motion angående styrelsens proposition att SWESEM skall bli
medlemsförening i SLS.

Bakgrund: SWESEM som specialitetsförening är sektion för Akutsjukvård i Svenska
Läkaresällskapet (SLS) och har ett mandat i SLS fullmäktige (FUM). SLS är en
professionsförening som samlar läkare inom alla specialiteter och har framförallt ett
starkt påverkansarbete vad gäller svenska läkaretiska frågor men har också en del
fonder och stipendier att dela ut till forskande läkare. Som sektion får SWESEM
remisser från SLS som, liksom SLF, är remissinstanser för sjukvårdspolitiska frågor.
SLS har under flera års tid slitit med minskade medlemsintäkter och gjorde för några år
sedan en omfattande medlemsreform där alla specialitetsföreningar istället för sektioner
skulle bli medlemsföreningar så att alla föreningarnas medlemmar skulle bli
tvångsanslutna till SLS. Detta var en mycket ifrågasatt reform, vilket efter flera års
diskussioner slutligen godtogs med tillägget att varje förening skulle få valfrihet att välja
mellan medlemsförening eller kvarstå som sektion. Antal mandat i SLS FUM beräknas
utifrån antal medlemmar som medlemsföreningen respektive sektionen har. Alla
medlemmar i en medlemsförening skall betala en medlemsavgift till SLS, vilket för
nuvarande uppgår till 140 kr/år/medlem. Som sektion ställs det endast krav på att
föreningens styrelseledamöter skall vara medlemmar i SLS och denna kostnad är
700kr/ledamot/år och i tillägg betalar man 2000kr/år för administration kopplat till
sektionen. För att ansöka om forskningsstipendier måste man vara medlem i SLS, det
kan man vara som enskild person eller via medlemsförening. SLS erbjuder även
kanslitjänster och tillgång på lokalerna som finns i Stockholm för medlemmar och
sektioner.

Argument mot att bli medlemsförening:
● SWESEMs styrelse har under alla dessa år varit starkt negativa till

medlemsreformen och en samlad styrelse föreslog för årsmötet 2020 att INTE bli
medlemsförening i SLS, vilket årsmötet biföll.

● SWESEM har som sektion lyckats gott med påverkansarbete i SLS och vi
ordnade så representanter från SWESEM både deltog och var en stor del av de
två COVID-arrangemang från SLS sida, nyckeln är ett aktivt arbete från
styrelsens sida och bygger enligt vår mening inte på antal mandat som
föreningen har i SLS FUM.

● Det är en mycket hög kostnad för SWESEM att ansluta sig som
medlemsförening i SLS, ca 70000kr/år för 500 medlemmar som Swesem för



närvarande har (2022 års medlemsavgift till SLS 140kr/medlem/år). Att jämföra
med nuvarande 2000kr/år som sektion.

● Medlemsavgiften till SLS kommer öka varje år, beräknat på index, preliminärt
kommer årsavgiften öka till 160kr/medlem/år fr om 2023, dock beräknat innan
inflationen steg kraftigt i maj.

● Kanslitjänster och administrering av medlemsregistret sköts redan av Sveriges
Läkarförbund som också har tillgängliga lokaler i Stockholm.

Eftersom inga nya argument eller någon förändrad situation framkommer i SWESEMs
styrelses proposition om att bli medlemsförening i SLS så har inget förändrats från 2020
årsmöte där medlemmarna röstade emot att bli medlemsförening. Inte heller har något
kostnadsförslag/förändrad budget eller förändrad medlemsavgift presenterats. Hur ska
SWESEM finansiera att bli medlemsförening? Är det undersökt om SWESEMs
medlemmar godtar en 50% ökning av medlemsavgiften som går direkt till SLS och
därefter ökar årligen?

Akutsjukvården behöver SWESEMs resurser på andra håll, t ex att ha tillräckligt med
medel för att kunna anordna SWEETs årligen och hellre anordna eftertraktade kurser
och fortbildning för Akutläkare varför ytterligare medel till SLS inte bör prioriteras
eftersom vi där redan har en självklar plats som sektion för Akutsjukvård. Bättre att
ytterligare avvakta utvecklingen av SLS ekonomi och resultatet av medlemsreformen,
flera andra specialitetsföreningar har valt en mer avvaktande hållning genom att kvarstå
som sektioner. SWESEM har inte heller uppnått samtliga punkter på den numrerade
ekonomiska prioriteringslistan1 som antogs av årsmötet 2021, vilket styr i vilken ordning
SWESEM skall fördela sina medel och bör vara SWESEMs styrelses högsta prioritet att
uppfylla.

Därför yrkar vi att stämman beslutar:
- att avslå SWESEMs styrelses förslag att gå med i SLS som

medlemsförening vilket innebär att SWESEM kvarstår som sektion för
Akutsjukvård i SLS.

Vänligen Hilda Hahne och Arin Malkomian, Akutläkare och tidigare facklig
sekreterare resp ordförande för SWESEMs styrelse.

Göteborg och Stockholm 15 juli 2022

1 Riktlinje ekonomisk prioriteringsordning för SWESEM, antagen årsmötet 2018, reviderad och antagen i
sin uppdaterade version på årsmötet 2021,
https://slf.se/swesem/app/uploads/2021/01/ekonomisk-prioriteringsordning.pdf

https://slf.se/swesem/app/uploads/2021/01/ekonomisk-prioriteringsordning.pdf

