
Medlemskap i KUF efter medlemsreformen i SLS  
 

Enligt KUF:s stadgar § 2 kan följande bli medlemmar i KUF: 

KUF stadgar § 2 

Medlemskap i Kandidat- och underläkarföreningen erhålles genom studerandemedlemskap, eller 
medlemskap efter läkarexamen innan legitimation, i Svenska Läkaresällskapet samt uppfyllande av 
kriterierna i dessa stadgar. Medlemskap kan erhållas av varje studerande på Sveriges medicinska 
grundutbildningar samt läkare innan legitimation. Med studerande vid medicinsk grundutbildning avses 
den som är inskriven på svensk läkarutbildning och ej har studieuppehåll av annan anledning än 
graviditet, föräldraledighet, forskarstudier eller internationellt studieutbyte ingående i läkarutbildningens 
grundutbildning eller ej haft studieuppehåll av annan anledning längre än en termin.   

Dvs. KUF samlar vissa av SLS medlemmar (studerande och läkare med examen men inte leg). Dessa 
återfinns i SLS nya stadgar som träder i kraft 2021, under ”Individuella medlemmar”.  

Med medlemsreformen kommer SLS att ha två medlemskategorier: 1. Medlemsföreningar och 2. 
Individuella medlemmar.  

SLS nya medlemsparagraf lyder: 

SLS § 3 Medlemskap 

Medlemsföreningar (se även § 35 och § 36) 

Medlemsförening … /--/  

Individuella 

Till enskild medlem i SLS kan efter ansökan den antas som avlagt läkarexamen i Norden eller innehar 
svensk läkarlegitimation och som inte är medlem i medlemsförening.  

Till associerad medlem i SLS kan efter ansökan den väljas in som utan att vara läkare är verksam inom 
medicinen eller inom medicinen närstående område och som inte är medlem i medlemsförening. 

Till hedersledamot kan SLS kalla person med erkänd skicklighet inom medicinen eller inom medicinen 
närstående område eller som på betydelsefullt sätt främjat SLS verksamhet.  

Till studerandemedlem kan efter ansökan antas studerande under grundutbildning till läkare vid svensk 
medicinsk fakultet. 

Hedersledamot, korresponderande ledamot, associerad medlem och studerandemedlem kan inte väljas 
in i SLS nämnd. 

SLS individuella medlemmarna omfattar bl. a. enskilda medlemmar som är den som avlagt 
läkarexamen i Norden eller innehar svensk läkarlegitimation och som inte är medlem i 
medlemsförening och även studerandemedlemmar. Nytt är att medlem kallas enskild (för att skilja 
från föreningar) men framför allt tillägget ”… och som inte är medlem i medlemsförening”. Det är en 
slags princip i den nya organisationen att ingången i SLS i första hand ska vara via medlemsförening, 
därför ska man inte vara både föreningsanknuten medlen i SLS och individuell medlem i SLS. 

KUF:s § 2 bör således ändras till:  

§ 2 

Medlemskap i Kandidat- och underläkarföreningen erhålles genom studerandemedlemskap, eller 
medlemskap efter läkarexamen innan legitimation, i Svenska Läkaresällskapet samt uppfyllande av 
kriterierna i dessa stadgar. Medlemskap kan erhållas av varje studerande på Sveriges medicinska 
grundutbildningar samt läkare innan legitimation som inte är medlem i medlemsförening i Svenska 



Läkaresällskapet. Med studerande vid medicinsk grundutbildning avses den som är inskriven på svensk 
läkarutbildning och ej har studieuppehåll av annan anledning än graviditet, föräldraledighet, 
forskarstudier eller internationellt studieutbyte ingående i läkarutbildningens grundutbildning eller ej haft 
studieuppehåll av annan anledning längre än en termin.   

Vad innebär detta? I den nya SLS organisationen kan den som har läkarexamen men inte legitimation 
(enskild medlem i SLS), inte samtidigt vara medlem i KUF och en medlemsförening, eftersom enskilda 
medlemmar i SLS inte samtidigt kan vara medlemmar i en medlemsförening.  

Är detta ett problem för KUF? Det beror på hur många av KUF:s medlemmar med examen men inte 
leg, som är med i en sektion i dag, och om de väljer att hellre vara med i medlemsförening. Det 
innebär också att gruppen möjliga att rekrytera till KUF minskar (om de inte väljer att hellre gå med i 
KUF förstås). Det borde vara ett övergående problem då den nya sexåriga grundutbildningen leder till 
legitimation (läkarexamen ej leg är en grupp som försvinner).  

 


