
p. 14 SLS nämnds propositioner 

Proposition 2 om ny medlemskategori i SLS  

SLS nämnd överlämnar den 11 april 2019 denna proposition till SLS fullmäktige.  

 
Britt Skogseid  
Ordförande Svenska Läkaresällskapet  

Propositionens huvudsakliga innehåll   
I propositionen föreslås en reformering av medlemskapet för att SLS ska fortsätta vara ett starkt och 
tvärvetenskapligt läkarsällskap för sina föreningar. Propositionen innebär att 

― A) Det från och med 2021 införs en ny medlemskategori, medlemsförening, för 
föreningar som i dag är sektioner i SLS. En medlemsförening ansluts med hela sitt 
medlemsantal och utövar inflytande i och betalar avgift till SLS i relation till antalet 
läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna 
medlemmar i SLS.   

• Är rekommenderat förstahandsalternativ  
• Ger ökat inflytande i SLS fullmäktige i jämförelse med sektion  
• Innebär möjlighet till extratjänster för medlemsföreningar som önskar utökat 

administrativt stöd från SLS. 
• Innebär att medlem i medlemsförening kan delta i SLS programverksamhet till 

reducerat pris och (gäller läkare) söka forskningsanslag  
• Ger lägst kostnad räknat på enskild individ, enligt förslag på schablonavgift   
• Stärker interndemokratin och en solidarisk finansiering av SLS verksamhet. 

En schablonavgift på förslagsvis 140 kr per läkarmedlem i medlemsföreningen tas ut årligen. 
Avgiften bör vara lägre för pensionerade läkarmedlemmar och AT-läkare och ta hänsyn till 
om medlem är med i flera medlemsföreningar. Schablonavgiften är inte knuten till en fysisk 
person i medlemsföreningen utan utgör endast beräkningsgrund. Medlemsföreningen beslutar 
med andra ord helt själv hur avgiften till SLS slutligen finansieras. Schablonavgiften kommer 
även fortsättningsvis att beslutas av fullmäktige och bör indexuppräknas per automatik.   

― B) Sektioner som inte vill uppgraderas till medlemsförening kan kvarstå som sektion. 
För medlem i sektion kvarstår möjlighet till individuellt medlemskap i SLS som tidigare. 
Sektioner betalar en administrativ avgift om 2 000 kr per år till SLS för föreningsvården.  

• Är ett andrahandsalternativ 
• Ger begränsat inflytande i SLS fullmäktige i jämförelse med medlemsförening  
• Innebär högre kostnad för enskild medlem, 700 kr om året.   

    
― Vissa förändringar införs även för lokala läkarsällskap samt Kandidat- och 

underläkarföreningen (KUF). KUF kommer att bli en förening i SLS med rösträtt vid 
fullmäktige, vilket tidigare inte varit fallet. 

― De föreslagna förändringarna inklusive reviderade stadgar föreslås träda i kraft från den 1 
januari 2021.  

Målsättningen är att flertalet sektioner väljer att gå in som medlemsförening i SLS och att 
huvudspåret in i SLS för läkare blir genom medlemskap via medlemsföreningen. Medlem i 
medlemsförening blir i praktiken medlem i SLS med möjlighet att söka forskningsanslag (gäller 
läkarna) och delta i kurser/program som SLS arrangerar till reducerat pris. 
Organisationsförändringen kommer att utvärderas tre år efter att den trätt i kraft.   
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Förslag till beslut  
Nämnden föreslår fullmäktige besluta (kräver två tredjedelars majoritet för att gå igenom)  

att anta förslag till nytt medlemskap – medlemsförening – i SLS som ska träda ikraft den 1 januari 
2021 och att ändra stadgarna enligt följande. 

Kräver ej 2/3 majoritet:  

att ändra arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets nämnd samt för förtroendevalda av fullmäktige 
och nämnd, Sällskapets arbetsordning samt arbetsordningarna för Sällskapets delegation för forskning, 
utbildning, medicinsk etik och medicinsk kvalitet enligt följande. 

att ändra normalstadgar för Svenska Läkaresällskapets sektioner enligt följande. 

att anta inriktningen i propositionen som inte regleras i stadgarna, bland annat förslag till nivå på 
medlemsavgifter för medlemsföreningar och individuella medlemmar samt på den administrativa 
avgift för sektioner och lokala läkarsällskap som föreslås.  

att sektioner ska meddela om de vill bli medlemsförening eller ansöka om att kvarstå som sektion i 
SLS senast den 1 mars 2020.  

att sektioner ska inkomma med underlag för beräkning av mandat och eventuell avgift (se ändrade 
stadgar § 7 och § 8) senast den 1 november 2020.  
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Ärendet och dess beredning     
SLS fullmäktige beslutade 2018 att en arbetsgrupp ska utses med representanter från sektionerna och 
kansliet med uppdrag att föreslå ändringar som möjliggör att SLS organisationsstruktur utvecklas i 
mer demokratisk riktning. Bakgrunden var den proposition med inriktningsförslag för en förändrad 
organisation som nämnden hade lagt fram till fullmäktige och som bordlades.    

Arbetsgruppen utsågs sommaren 2018 och har bestått av representanter för fem sektioner, lokalt 
läkarsällskap, Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) och sammankallande från nämnden – totalt 
åtta läkare inom sex olika specialiteter. Tjänstemän från SLS kansli har utgjort sekretariat.  
 

Arbetsgruppen:  
Henrik Engblom, Sektionen för klinisk fysiologi 
Peter Elbe, Sektionen för kirurgi 
Per von Hofsten, Sektionen för otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi 
Stefan James, Sektionen för kardiologi 
Maria Wolf, Sektionen för allmänmedicin   
Maria Belikova, Kandidat- och underläkarföreningen 
Bengt Jeppsson, Läkaresällskapet i Lund  
Tobias Alfvén, SLS vice ordförande, sammankallande (medlem i Sektionen för pediatrik) 
 
Från SLS kansli:  
Per Johansson (kanslichef)   
Agneta Davidsson Ohlson (sakkunnig, kanslistöd)  
Susann Asplund Johansson (jurist och sakkunnig, stadgar)  

 
I januari 2019 presenterade arbetsgruppen en diskussionspromemoria med förslag till ny medlems- 
och organisationsstruktur i SLS. Förslaget i promemorian innebär i korthet att 
 

• A. Sektioner uppgraderas till medlemsförening  
― Är rekommenderat förstahandsalternativ som innebär att medlemmar i 

medlemsförening även blir föreningsanknutna medlemmar i SLS  
― Ger ökat inflytande och extra förmåner 
― Ger lägst kostnad för enskild individ.  

• B. Sektion som inte vill uppgraderas till medlemsförening kan kvarstå som sektion  
― Är ett andrahandsalternativ 
― Ger begränsat inflytande och inga extra förmåner 
― Innebär högre kostnad för enskild individ i jämförelse med A.  

 
Diskussionspromemorian skickades ut till delföreningarna i SLS för intern diskussion och behandling 
18 januari–15 februari. Förslaget i promemorian behandlades även på ordföranderådet den 2 februari. 

Föreliggande proposition bygger i huvudsak på förslaget i diskussionspromemorian. Men de 
synpunkter och tankar som inkommit från sektionerna har också beaktats inför nämndens skrivande av 
propositionstexten och förslag till reviderade stadgar. Nämnden föreslår bland annat att schablonavgift 
ska tas ut på 140 kr per läkarmedlem istället för 200 kr. Nämnden föreslår även att man i 
beräkningsunderlaget för avgiften ska ta hänsyn till om medlem är med i flera medlemsföreningar och 
att hedersmedlemmar helt ska undantas i underlaget för avgift.     
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Bakgrund och överväganden  
I propositionen föreslås en reformering av medlemskapet för att SLS ska fortsätta vara ett 
starkt och tvärvetenskapligt läkarsällskap för sina föreningar. Strävan är en tydligare roll för 
sektionerna och att det ska kännas meningsfullt och motiverat för sektionskollektivet att ta 
gemensamt ansvar för finansiering av SLS sektionsövergripande arbete.   

En utgångspunkt för propositionen är att åstadkomma en förändring som innebär att endast 
medlemmar utövar det demokratiska inflytandet i SLS. I dag är majoriteten sektionsmedlemmar 
inte medlemmar i SLS trots att sektionerna är röstbärande organ i SLS fullmäktige. En annan 
utgångspunkt är att med organisationsförändringen åstadkomma en mer solidarisk och rättvis 
finansiering av SLS sektionsövergripande arbete. Arbetsgruppens analys visade att SLS ger stöd 
till sektioner samt bedriver ett omfattande sektionsövergripande arbete – såsom påverkansarbete, 
remisser, etiska riktlinjer och kurser/symposier – som finansieras av medlemsavgifter från de cirka 
10 000 individuella medlemmarna i SLS. Det som nu bör åstadkommas är en anpassning av 
organisationen som tillgodoser att det sektionsövergripande arbetet främst finansieras av 
sektionskollektivet med en rimlig kostnad för varje medlem.  

En tredje utgångspunkt är att få till en organisation som stärker SLS som moderförening till 
föreningar och inte minst nuvarande sektioner – och därmed i förlängningen SLS som den 
samlande vetenskapliga professionsorganisationen för läkare i Sverige. Organisationsförändringen ska 
ge förutsättningar för SLS att i ännu högre utsträckning stötta sektionerna och driva de gemensamma 
frågor man vill att SLS ska driva. Slutligen, en fjärde utgångspunkt är att samtliga sektioner som i 
dag ingår i SLS ska känna sig välkomna i en ny organisation med möjlighet att påverka dess 
arbetsformer. Nämnden har genom arbetsgruppen uppmärksammats på att sektionernas behov av och 
identifikation med moderföreningen ser olika ut beroende på storlek och specialitetsområde. Det bör 
därför finnas olika ingångar för dem i SLS så ingen sektion känner sig tvingad att bli medlem i SLS.   
Dessa fyra utgångspunkter är en utmaning, men nödvändigt, att arbeta med samtidigt.  

Som framgår i propositionen är det ”formen” – hur SLS ska organiseras – som arbetsgruppen 
analyserat och nämnden nu lägger förslag kring. ”Innehållet” – vad SLS ska ägna sig åt – är 
emellertid en minst lika viktig diskussion som i högsta grad sker parallellt inom SLS och som måste 
fortsätta att föras inom hela organisationen även efter att reformeringen av medlemskapet trätt ikraft.  

FÖRSLAGET 

1. Medlemskap för förening   
En ny medlemskategori införs i SLS stadgar: medlemsförening. Villkoren för att bli medlemsförening 
är i princip samma som för nuvarande sektioner, dvs. det ska vara förening  

• inom ett medicinskt ämnesområde som vunnit allmänt erkänd självständig ställning  
• som är riksomfattande och bereder utrymme för även yngre och blivande läkare  
• som omfattar minst 30 läkarmedlemmar.  

Dagens sektioner i SLS kommer om de uppfyller villkoren ovan att övergå till medlemsföreningar 
med undantag för de som aktivt väljer att avstå (se 2. Avstå från medlemskap som förening nedan). Ny 
förening som vill ansluta sig till SLS och uppfyller villkoren ovan blir medlemsförening efter beslut i 
fullmäktige. Medlemskapet för föreningen upphör den 31 december året efter det år då anmälan om 
utträde inkommit till SLS.   

Medlemsförening i SLS ansluts med hela sitt medlemsantal. Medlemsavgiften och demokratiskt 
inflytande i SLS fullmäktige blir proportionell till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga 
medlemmar i medlemsföreningen blir även medlemmar i SLS. Den juridiska terminologin i stadgarna 
blir ”föreningsanknuten medlem” och man har inflytande och förmåner som medlem. Medlemmar 
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med eventuell annan yrkesbakgrund än läkare i föreningen betraktas som associerade medlemmar i 
SLS. 

Mandatfördelningen sker genom att medlemsförening får utse ledamot i fullmäktige för varje påbörjat 
250-tal läkarmedlemmar i föreningen. En medlemsförening med exempelvis drygt 1 000 
läkarmedlemmar får med detta sätt att räkna 5 mandat i SLS fullmäktige.   

SLS fullmäktige beslutar om nivån på medlemsföreningarnas avgift till SLS. Beslut om avgifter 
föreslås fordra en kvalificerad majoritet, förslagsvis minst 60 procent, av de närvarande ledamöterna 
och fungerande suppleanter är eniga om beslutet. Förslaget här är att man utgår från en schablonavgift 
på 140 kr per läkarmedlem i föreningen. Det möjliggör en verksamhet med rimlig ambitionsnivå och 
utvecklingskraft inom SLS. Men denna schablonavgift bör differentieras utifrån olika kategorier. 
Exempelvis bör avgiften per pensionerad läkarmedlem eller AT-läkare ligga på 70 kr per år. För 
medlem som är med i två eller fler medlemsföreningar bör avgiften ligga på 70 kr per år. Det är 
medlemsföreningens ansvar att meddela centrala SLS hur många som är medlemmar i flera föreningar. 
Schablonavgiften är inte knuten till fysiska medlemmar i föreningen utan utgör endast en 
beräkningsgrund. Medlemsföreningen beslutar med andra ord helt själv hur avgiften till SLS slutligen 
finansieras. Medlemsavgiften bör indexuppräknas per automatik årligen.   

Mervärdet eller ”nyttan” som medlemsavgiften ger medlemsföreningen är SLS verksamhet med 
samordning och service. Det handlar bland annat om  

• övergripande policyarbetet som bedrivs via föreningarna samt i SLS nämnd, delegationer och 
kommittéer 

• utvecklingsprojekt såsom att implementera SLS fortbildningsmodell och utveckla 
kursverksamheten 

• remisshanteringen   
• information och nyhetsbrev  
• visst administrativt och juridiskt stöd till föreningarna  
• upphandling av försäkringar och IT-system m.m. som föreningarna kan ta del av  
• tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris. 

 
SLS tillhandahåller även ett medlemsregister dit medlemsföreningarna och deras medlemmar, som 
också blir medlemmar i SLS, kan anslutas. Det innebär att SLS även kan ta över föreningarnas 
medlemsadministration, vilket inkluderar registervård och aviseringar, till en reducerad kostnad. 
Oavsett hur registret utformas och vilka som ansluts måste SLS ha in uppgifter som underlag för 
beräkning av avgift och mandat samt för kommunikation och information till medlemsföreningens 
medlemmar om SLS aktiviteter och verksamhet och för ansökan om forskningsanslag.  

En annan direkt nytta för medlemsföreningarna är att automatiskt medlemskap i SLS blir en del av 
föreningens erbjudande/bonus till sina medlemmar. Föreningens medlemmar, som också blir 
medlemmar i SLS, får samma medlemsnytta som dagens individuella medlemmar. I denna 
medlemsnytta ingår bland annat 

• möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris   
• möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (styrs av stiftelsernas reglementen)  
• tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris 
• Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris 
• Framtida SLS-aktiviteter riktade exklusivt till medlemmar.  

 
Fördelen med att införa kategorin medlemsföreningar är att det stärker interndemokratin och en 
solidarisk finansiering i SLS. Det renodlar också SLS roll som moderförening och ger starkare 
incitament för nuvarande sektioner att bestämma inriktning i SLS verksamhet. För den enskilde 
individen finns ytterligare ett antal fördelar i form av direkt medlemsnytta, enligt beskrivningen ovan. 
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För den enskilde individen innebär också sektionens uppgradering till medlemsförening avsevärt lägre 
avgift jämfört med nuvarande ordning, där medlemsavgifter erläggs både till sektionen och till SLS.    

2. Avstå från medlemskap som förening    
Förening som i dag har status som sektion i SLS kan ansöka om att få kvarstå som sektion i stället för 
att bli medlemsförening i SLS. Det innebär att de inte ingår i SLS med hela sitt medlemsantal. 
Sektionsmedlemmar som är individuella medlemmar i SLS kan fortsatt vara det men betalar 
förslagsvis en avgift som i dag, förslagsvis 700 kr/år, som därmed blir betydligt högre än 
schablonavgiften per läkarmedlem (förslagsvis 140 kr/år) i medlemsföreningen. De 
sektionsmedlemmar som också är individuella medlemmar i SLS har tydliga medlemsförmåner (se 3. 
Möjlighet till direkt individuellt medlemskap i SLS) som inte omfattar övriga medlemmar i sektionen.  
 
Sektionen betalar ingen medlemsavgift till SLS. Däremot betalar den en administrativ avgift om 2 000 
kr per år för föreningsvården.  
 
Sektion som avstår från att bli medlemsförening kan inte ansluta sitt medlemsregister i SLS centrala 
register eller nyttja möjligheten till administrativa tilläggstjänster (se 4. Tilläggstjänst för 
medlemsföreningar i SLS). Däremot har sektionen i princip samma ”nytta” eller mervärde av att vara 
del av SLS som en medlemsförening när det gäller det övergripande policyarbetet, remisshanteringen 
samt information och nyhetsbrev.  

Sektionens inflytande i SLS fullmäktige bestäms som i dag – dvs. sektion får utse ledamot i 
fullmäktige för varje påbörjat 250-tal medlemmar i sektionen som också är enskilda medlemmar i 
SLS. En sektion med exempelvis drygt 1 000 medlemmar varav 300 är enskilda medlemmar i SLS får 
därmed 2 mandat i fullmäktige. Det innebär att sektionen får sämre inflytande i SLS jämfört med 
medlemsföreningen.   

Sektion ska skicka in sitt medlemsregister till SLS en gång per år, som sedan samkörs med SLS 
medlemsregister som underlag för mandaten (som beräknas utifrån hur många som är medlemmar i 
SLS och i sektionen).   

Fördelen med att möjlighet till att vara sektion kvarstår är att de föreningar som av olika skäl inte vill 
eller kan bli medlemsföreningar fortsatt kan vara en del av SLS. Om organisationsförändringen ska få 
önskvärd effekt måste emellertid medlemsförening vara huvudalternativet som de flesta av nuvarande 
sektioner väljer. Att kvarstå som sektion ska vara ett andrahandsalternativ. Därför är det viktigt att den 
nya organisationen följs upp, utvärderas och vid behov justeras några år efter att den trätt i kraft, 
förslagsvis efter tre år.   

3. Möjlighet till direkt individuellt medlemskap i SLS 

Huvudspåret enligt den modell som nu föreslås är ett medlemskap i SLS för enskilda läkare som går 
via medlemsföreningen. Man kan som exempel tänka sig en nybliven specialist inom kardiologi som 
blir medlem i Kardiologföreningen. Eftersom kardiologföreningen (i detta påhittade exempel) är 
medlemsförening i SLS blir den nyblivna specialisten också medlem i SLS. Hen kan därmed söka 
forskningsanslag samt delta i kursverksamhet och nyttja SLS lokaler till reducerat medlemspris.   

Alla läkare har emellertid inte en naturlig tillhörighet till en specialitetsförening som är 
medlemsförening i SLS. Det kommer även att finnas läkare som är medlemmar i en förening som 
ansökt om att kvarstå som sektion efter organisationsförändringen och som fortsatt vill vara medlem i 
SLS. Likaså kan det finnas läkare som vill vara en del av SLS men, av olika skäl, inte vill vara 
medlem i en medlemsförening. Det är en viktig grundprincip att samtliga läkare som så önskar ska 
kunna vara del av SLS. Därför bör möjlighet till direkt individuellt medlemskap i SLS, såsom i dag, 
kvarstå för läkare och andra relevanta yrkesgrupper. Det kan gälla AT-läkare, pensionerade läkare och 
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i förekommande fall ST-läkare men även andra yrkesgrupper som i dag är associerade medlemmar i 
SLS. 

Läkarstudenter och yngre läkare fram till legitimation undantas från huvudspåret, dvs. medlemskap i 
SLS via medlemsförening, i meningen att dessa grupper ska fortsatt vara individuella medlemmar i 
SLS och sedan ingå i Kandidat- och underläkarföreningen (KUF). Det främsta skälet är att 
medicinstudenter och yngre läkare liksom KUF är en självklar och bestående del av ett nationellt 
läkarsällskap. Till skillnad från medlemsföreningar kan inte KUF gå ur SLS.   

För att stimulera medicinstudenter att engagera sig i SLS bör avgiften för studerande sänkas och 
inbetalningssystemet kraftigt förenklas. De individuella medlemmarna i SLS ska annars betala ungefär 
samma avgift till SLS som i dag. Förslaget är att avgiften blir   

― 700 kr/år för ordinarie medlemmar och associerade medlemmar  
― 350 kr/år för pensionärer och de med läkarexamen men ej leg under fem år  
― 50 kr/år för studerandemedlem.  

 
För denna avgift får de individuella medlemmarna samma medlemsnytta som de som blir medlemmar 
i SLS via medlemsföreningen. Det gäller bland annat 

• möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris  
• möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag  
• medlemsinformation och nyhetsbrev  
• tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris 
• fortbildningsdagar till reducerat medlemspris 
• framtida SLS-aktiviteter riktade exklusivt till medlemmar.  

4. Tilläggstjänst för medlemsföreningar i SLS  

Medlemsföreningar och lokala läkarsällskap som så önskar kan betala tillägg (premie eller köp av 
enskilda tjänster) för utökad service från SLS. Detta ska endast vara möjligt för medlemsföreningar 
och de lokala läkarsällskapen.  
 
De utökade tjänsterna kan vara att SLS administrerar medlemsföreningens hemsida, 
styrelseförberedelser eller bistår i planering/genomförande av möten eller kurser. SLS samarbete med 
det så kallade Hjärtförbundet utgör en modell att utveckla vidare. I det fallet innebär samarbetet i 
korthet att SLS tillhandahåller en administratör på 50 procent som stöd till de sektioner och 
underföreningar som ingår i det så kallade Hjärtförbundet. SLS sköter rekrytering och tar det fulla 
arbetsgivaransvaret för administratören. Hjärtförbundet står i sin tur för lön och tillhörande kostnader 
på 50 procent. Administratören bistår sektioner och underföreningar i Hjärtförbundet med vård av 
hemsida, styrelseförberedelser, minnesanteckningar, utskick av medlemsavier och registervård. En 
specifik lista över det administrativa stöd som SLS ska erbjuda tas fram i separat diskussion med 
respektive förening. 

5. ”Nätverk” för individuella medlemmar i SLS  
Ett föreningsmedlemskap blir som tidigare beskrivits frivilligt för nuvarande sektioner i SLS och 
eventuellt kommer någon/några att vilja avstå från att vara kvar även som sektion i en ny organisation. 
Dessa föreningar kommer att ha medlemmar som är och fortsättningsvis vill vara individuella 
medlemmar i SLS. Dessa medlemmar kommer genom sin specialitetstillhörighet att representera ett 
specialitetsområde och förslagsvis ingå i ett av SLS organiserat nätverk med medlemmar i den f.d. 
sektionen som också är individuella medlemmar i SLS. Det blir detta nätverk som bland annat hanterar 
underremisser och utser experter som kan representera SLS i olika sammanhangen där specialiteten är 
relevant. Nätverket utgör också en naturlig länk mellan SLS och den f.d. sektionen.  
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6. Associerade föreningar, lokala läkarsällskap och Kandidat- och 
underläkarföreningen (KUF)  

Associerade föreningar kvarstår som i dag utan förändringar. Enda skillnaden är att de betalar en 
symbolisk administrativ avgift om 2 000 kr för föreningsvården som är knuten till dem.  
 
De lokala läkarsällskapen är en viktig arena för medlemsaktiviteter och SLS förankring ute i landet. 
Inriktningen bör vara att varje eventuell förändring ska ge förutsättningar för stärkt koppling mellan de 
lokala läkarsällskapen och centrala SLS. Förslaget är att sällskapen inte blir medlemsföreningar som 
sektionerna utan kvarstår i stadgarna som ”lokala läkarsällskap” som i dag. De ska heller inte betala 
medlemsavgift till SLS i den nya organisationen. Däremot ska de precis som de associerade 
föreningarna betala en administrativ avgift om 2 000 kr för föreningsvården.   
 
De allra flesta medlemmarna i de lokala läkarsällskapen kan antas vara medlemmar i en eller flera 
medlemsföreningar/sektioner och därmed vara medlemmar i SLS. För att göra mandatfördelningen till 
fullmäktige så administrativt enkel som möjligt bör varje lokalt läkarsällskap som är aktivt och 
bedriver verksamhet få ett mandat i SLS fullmäktige oavsett storlek. De lokala läkarsällskapen ska 
kunna betala för möjligheten att ansluta sig till SLS register samt ha rätt till visst stöd och att kunna 
köpa till tilläggstjänster.  
 
Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) är SLS framtid, både centralt och för 
medlemsföreningarna/sektionerna och även här gäller inriktningen att varje eventuell förändring ska 
ge förutsättningar för stärkt koppling mellan studenter/yngre läkare och centrala SLS och för 
medlemsföreningarna/sektionerna. Förslaget är att KUF ombildas från som i dag associerad förening 
till en självständig student och yngreläkarförening med rösträtt – ett mandat – i SLS fullmäktige. KUF 
har ett annorlunda uppdrag jämfört med medlemsföreningar och lokala läkarsällskap i meningen att 
föreningen på uppdrag av SLS samordnar och bedriver aktiviteter för gruppen studenter och yngre 
läkare som också är individuella medlemmar i SLS. Med yngre läkare avses här de som har 
läkarexamen men ännu inte fått legitimation. De som fått legitimation kan kvarstå som medlem i KUF 
kalenderåret ut. Därefter ska de naturligt slussas vidare till lämplig medlemsförening/sektion inom 
ämnesområdet där läkaren avser att specialisera sig alternativt anslutas till det nätverk som skapas för 
direkta SLS medlemmar utan medlemsförening/sektionstillhörighet.  
 
KUF betalar ingen egen avgift till SLS (liksom sektionerna är deras medlemmar betalande individuella 
medlemmar i SLS). Deras medlemmar ingår i SLS centrala register. KUF erhåller också en budget och 
ett visst kanslistöd från SLS för att kunna fullgöra sitt uppdrag.   
 

7. Fortsatt beslutsprocess och utvärdering  

Nedan beskrivs tidplanen från fullmäktigebeslut till att reformeringen av medlemskapet trätt i kraft.  

Efter att fullmäktige beslutat anta propositionen har sektionerna ett år på sig att diskutera hur de ställer 
sig till organisationsförändringen och om de ska ingå som medlemsföreningar eller inte och hur detta i 
så fall ska finansieras. Det krävs anpassningar av stadgarna för att bli medlemsförening och det är 
fullmäktige som fastställer stadgarna. Det innebär att sektionera måste ha anpassat sina stadgar inför 
fullmäktige 2020 om de ska bli medlemsförening från 2021. Centrala SLS och kansliet behöver också 
tid att vidta förberedelser så att organisationsförändringen kan fungera rent praktiskt när den träder i 
kraft.  

Vid fullmäktige 2020 kommer det fastslås för första gången vilka sektioner som ingår i SLS som 
medlemsföreningar 2021 och vilka som valt att avstå från att bli medlemsförening och ansökt om att få 
kvarstå som sektion. Fullmäktige kommer då också att besluta om avgifter för medlemsföreningar och 
individuella medlemmar 2021. Sektionerna ska meddela om de vill bli medlemsförening eller ansöka 
om att kvarstå som sektion i SLS senast den 1 mars 2020.  
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Hösten 2020 lämnar de sektioner som ska bli medlemsföreningar för första gången in sitt 
medlemsregister till SLS som ligger till grund för både avgift och mandat 2021, för kontroll av 
medlemskap vid ansökan om forskningsanslag samt för information och kommunikation om SLS 
aktiviteter och verksamhet till medlemsföreningarnas medlemmar. I januari 2021 tar SLS in avgift från 
medlemsföreningarna för första gången och vid fullmäktige samma år finns för första gången 
ledamöter som representerar medlemsföreningarna och KUF på plats. 

Det kommer att vara en löpande uppgift för SLS fullmäktige att fastslå medlemsföreningar och 
sektioner nästföljande år i SLS eftersom detta kan ändra sig över tid.  

Sammanfattningsvis är huvudspåret i den nya SLS-organisationen att sektionerna blir 
medlemsföreningar i SLS. Ska målen om ett mer demokratiskt, rättvist och starkare SLS nås bör 
flertalet sektioner ha övergått till medlemsförening när förändringen trätt i kraft 2021. Vi tror att 
drivkraften för en sektion att bli medlemsförening i SLS är stark – inte minst viljan att bidra till det 
gemensamma bästa men även att det demokratiska inflytandet ökar och möjligheten att lämna över sitt 
medlemsregister inklusive administrationen till SLS. Men det är ändå viktigt att man noga följer att 
utvecklingen går åt rätt håll. Därför bör fullmäktige i samband med att beslutet fattas om 
organisationsförändringen också fatta beslut om att den ska följas upp kontinuerligt och en utförlig 
utvärdering ske tre år (under 2024) efter införandet. Utvärderingen ska omfatta hela 
organisationsförändringen. Vad har fungerat respektive inte fungerat? Vad kan göras bättre? Avsikten 
är att utvärderingen vid behov ska leda till nödvändiga justeringar i organisationsmodellen och 
stadgarna som kan tas av fullmäktige 2025 och träda ikraft 2026. 
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Förslag till ändring av SLS stadgar, arbetsordningar och 
normalstadgar för sektion  
 
Förslag till ändring av Svenska Läkaresällskapets stadgar   
 
Nuvarande lydelse Ny lydelse 

    
§ 1 Sällskapets ändamål 
Svenska Läkaresällskapet, stiftat år 1807, är en 
oberoende, vetenskaplig och professionell 
sammanslutning med syfte att främja medicinsk 
forskning, utbildning, etik och kvalitet, för 
utveckling inom hälso- och sjukvården. 
 
 
 
§ 2 Sällskapets organisation 
Sällskapet, som består av medlemmar, 
associerade medlemmar, studerandemedlemmar, 
hedersledamöter och korresponderande 
ledamöter, utövar sin verksamhet inom sina 
delegationer, kommittéer och sektioner, vid 
vetenskapliga symposier samt vid övriga 
sammankomster arrangerade av Sällskapet. 
Utöver sina sektioner omfattar Sällskapet även 
lokala läkaresällskap och associerade föreningar. 
 
Sällskapets högsta beslutande organ är 
fullmäktige. 
 
Sällskapet leds av sin ordförande, och nämnden 
är dess verkställande organ.  
 
Nämnden har till sitt förfogande ett 
arbetsutskott. 
 
Sällskapet har permanenta delegationer för 
vardera forskning, utbildning, medicinsk etik 
och kvalitet. 
 
Sällskapet har till sitt förfogande ett kansli som 
leds av en kanslichef. 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Medlemskap i Sällskapet 
 
 
 

§ 1 Ändamål 
Svenska Läkaresällskapet (SLS), stiftat år 
1807, är en oberoende, vetenskaplig 
professionsorganisation, en ideell 
sammanslutning med syfte att främja 
medicinsk forskning, utbildning, etik och 
kvalitet för utveckling inom hälso- och 
sjukvården. 
 
§ 2 Organisation 
SLS består av föreningar inom medicinska 
ämnesområden som vunnit allmänt erkänd 
självständig ställning (i det följande kallat 
medlemsförening) samt enskilda medlemmar, 
associerade medlemmar, 
studerandemedlemmar, hedersledamöter och 
korresponderande ledamöter. I SLS ingår även 
lokala läkarsällskap (se § 37) och associerade 
föreningar (se § 38) samt en kandidat- och 
underläkarförening (se § 39). SLS utövar sin 
verksamhet inom medlemsföreningar, sektioner 
(se § 35 och § 36), kandidat- och 
underläkarförening, delegationer och 
kommittéer, vid vetenskapliga symposier samt 
vid övriga sammankomster arrangerade av 
SLS. 
 
SLS högsta beslutande organ är fullmäktige. 
 
SLS leds av sin ordförande, och nämnden är 
dess verkställande organ.  
 
Nämnden har till sitt förfogande ett 
arbetsutskott. 
 
SLS har permanenta delegationer för forskning, 
utbildning, medicinsk etik och kvalitet. 
 
SLS har till sitt förfogande ett kansli som leds 
av en kanslichef. 
 
§ 3 Medlemskap 
Medlemsföreningar (se även § 35 och § 36) 
Medlemsförening ska vara riksomfattande och 
bereda utrymme även för yngre och blivande 
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Till medlem i Sällskapet kan efter ansökan den 
antas som avlagt läkarexamen i Norden eller 
innehar svensk läkarlegitimation.   
 
 
Till associerad medlem i Sällskapet kan efter 
ansökan den väljas in som utan att vara läkare är 
verksam inom medicinen eller inom medicinen 
närstående område. 
 
 
Till hedersledamot kan Sällskapet kalla person 
med erkänd skicklighet inom medicinen eller 
inom medicinen närstående område eller som på 
betydelsefullt sätt främjat Sällskapets 
verksamhet.  
 
Till korresponderande ledamot kan efter förslag 
av sektion eller två medlemmar i Sällskapet 
väljas person som gjort förtjänstfulla insatser 
inom Sällskapets verksamhetsområde. 
 
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 Sällskapets nämnd.  
 
 

läkare. Medlemsförening ansluts med samtliga 
sina medlemmar.  
 
Medlemsförening ska omfatta minst 30 
läkarmedlemmar. En etablerad 
medlemsförening vars medlemsantal efter hand 
understiger 20 läkarmedlemmar kan kvarstå 
som medlemsförening inom SLS, om 
fullmäktige medger det.  
 
Innan medlemsförening antas som medlem ska 
övriga medlemsföreningar och sektioner höras 
och särskilt avseende fästas vid synpunkter 
från vad som anses vara 
moderföreningen/arna. Föreningarna bör 
särskilt beakta möjligheten att genom egna 
stadgeändringar skapa utrymme för 
subsektioner/delföreningar. 
 
Medlem i medlemsförening är 
föreningsanknuten medlem i SLS. 
 
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.  
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§ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut att anta medlem och studerandemedlem 
fattas av Sällskapets kanslichef. 
 
Beslut att välja in associerad medlem och 
korresponderande ledamot fattas av Sällskapets 
arbetsutskott.  
 
Hedersledamot kallas av fullmäktige efter 
motiverat förslag av nämnden eller någon av 
Sällskapets sektioner eller lokala läkaresällskap. 
 
 
 
§ 5 Medlem som önskar utträda ska anmäla detta 
skriftligen. Medlem anses ha utträtt ur 
Sällskapet om fastställd årsavgift inte betalats 
under två på varandra följande år. 
 
 
 
 
 
§ 6 Medlem som allvarligt skadat Sällskapets 
eller läkarkårens anseende kan uteslutas genom 
beslut av fullmäktige. För beslut om uteslutning 
krävs två tredjedelars majoritet. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Hedersledamot och korresponderande 
ledamot är befriade från årsavgift.  
 
Övriga medlemmar, associerade medlemmar 
och studerandemedlemmar ska årligen till 
Sällskapet betala avgift som fullmäktige 
fastställer vid ordinarie möte. 
 

§ 4 Beslut om antagande 
Beslut om att anta medlemsförening fattas av 
SLS fullmäktige.  
 
Beslut om att välja in lokalt läkarsällskap 
fattas av SLS fullmäktige. 
 
Beslut om att associera förening fattas av SLS 
fullmäktige. 
 
Beslut om att bilda kandidat- och 
underläkarförening fattas av SLS fullmäktige. 
 
Beslut om att anta enskild medlem och 
studerandemedlem fattas av SLS kanslichef. 
 
Beslut om att välja in associerad medlem fattas 
av SLS arbetsutskott.  
 
 
Hedersledamot kallas av fullmäktige efter 
motiverat förslag av nämnden eller någon av 
SLS medlemsföreningar, sektioner eller lokala 
läkarsällskap. 
 
§ 5 Utträde 
Medlem som önskar utträda ska anmäla detta 
skriftligen till SLS. Medlemskap för 
medlemsförening upphör den 31 december året 
efter det år då anmälan om utträde inkom. 
Individuell medlem anses ha utträtt ur SLS om 
fastställd årsavgift inte betalats under två på 
varandra följande år.  
 
 
§ 6 Uteslutning 
Medlem som allvarligt skadat SLS eller 
läkarkårens anseende kan uteslutas genom 
beslut av fullmäktige. För beslut om 
uteslutning krävs att två tredjedelar av de 
närvarande ledamöterna och fungerande 
suppleanterna är eniga om beslutet. Innan 
beslut om uteslutning fattas ska medlemmen 
erbjudas tillfälle till yttrande. 
 
 
§ 7 Avgifter 
 
 
Medlemsföreningar och enskilda medlemmar, 
associerade medlemmar samt 
studerandemedlemmar ska årligen till SLS 
betala avgift som fullmäktige fastställer vid 
ordinarie möte. Medlem i medlemsförening 
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betraktas som föreningsanknuten medlem i SLS 
och betalar ingen egen medlemsavgift till SLS. 
Beslut om avgifter fordrar att minst tre 
femtedelar av de närvarande ledamöterna och 
fungerande suppleanter är eniga om beslutet.  
 
Avgiften för medlemsförening beräknas på 
grundval av antalet läkarmedlemmar i 
medlemsföreningen. Hedersledamöter i 
medlemsförening ingår inte i underlag för 
avgift. Medlemsförening ska senast den 1 
november varje år till SLS rapportera in antal 
läkarmedlemmar i föreningen per den 1 
september samma år. 
 
Medlemsregister ska inlämnas till SLS på i 
andra stycket angiven tidpunkt för beräkning 
av där nämnd avgift. 
 
Medlemsföreningar, sektioner, lokala 
läkarsällskap och associerade föreningar ska 
utöver vad som tidigare nämnts till SLS årligen 
betala en grundläggande administrativ 
medlemsavgift som fastställs av SLS 
fullmäktige.     
 
Hedersledamot och korresponderande ledamot 
är befriade från årsavgift. 
 
§ 7a Medlemsregister 
SLS medlemsregister innehåller för  
 
medlemsföreningar; namn på 
medlemsförening, organisationsnummer och 
namn, adress, e-post och telefonnummer till 
styrelsemedlemmar   
 
individuella medlemmar; förutom vilken 
kategori medlem tillhör enligt § 3, namn, 
personnummer, adress, faktura-adress, e-post, 
telefonnummer, specialitet och examensår. 
 
Även föreningsadministrativa uppgifter (till 
exempel betalning av medlemsavgift) 
registreras i registret.  
 
SLS får också in medlemsregister från 
medlemsföreningar, för ändamål som framgår 
av § 7, § 8 och § 42, som innehåller: namn, 
adress, e-post samt uppgift om medlemmen är 
läkare, pensionär, examinerad men ej 
legitimerad, tillhör flera medlemsföreningar. I 
den utsträckning det finns i 
medlemsföreningens medlemsregister.  
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§ 8 Sällskapets fullmäktige 
Fullmäktige består av ledamöter i fullmäktige 
och deras suppleanter, valda av Sällskapets 
sektioner eller invalda lokala läkaresällskap, och 
av representanter utsedda av associerade 
föreningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sektion får utse en ledamot i fullmäktige för 
varje påbörjat 250-tal medlemmar i Sällskapet, 
som också är medlemmar i sektionen.  
 
 
 
 
 
 
Invalda lokala läkaresällskap får utse en ledamot 
i fullmäktige för varje påbörjat 500-tal 
medlemmar i Sällskapet, som också är 
medlemmar i det lokala läkaresällskapet. 
 
Om sektion eller invalt lokalt läkaresällskap vill 
ändra antalet fullmäktigemandat lämnas 
framställning om ändring till Sällskapets nämnd. 
Ändrad mandatfördelning gäller för nästa års 
ordinarie fullmäktigemöte.  
 
Vid extra fullmäktigemöte har sektion samma 
antal fullmäktigeledamöter som vid närmast 
föregående ordinarie fullmäktigemöte. 
 
 
För varje ledamot ska en suppleant väljas.  
 
Varje associerad förening får utse en 
representant som får delta i överläggningarna 
men inte i beslut. 
 
 
 
 
 

 
SLS får också in medlemsregister från sektion, 
för ändamål som framgår av § 8 och § 43, som 
innehåller; namn, adress, e-post. 
 
§ 8 SLS fullmäktige 
Fullmäktige består av ledamöter i fullmäktige 
och deras suppleanter, valda av SLS 
medlemsföreningar, sektioner eller invalda 
lokala läkarsällskap och kandidat- och 
underläkarföreningen, samt av representanter 
utsedda av associerade föreningar. 
 
Medlemsförening får utse en ledamot i 
fullmäktige för varje påbörjat 250-tal 
läkarmedlemmar i föreningen, vilket beräknas 
utifrån vad som anmälts enligt § 7 andra och 
tredje stycket.  
 
Sektion får utse en ledamot i fullmäktige för 
varje påbörjat 250-tal enskilda medlemmar i 
SLS, som också är medlemmar i sektionen. 
Sektion ska senast den 1 november varje år till 
SLS rapportera in antal enskilda medlemmar i 
SLS som också är medlemmar i sektion per den 
1 september samma år. Medlemsregister ska 
inlämnas till SLS förstnämnda datum. 
 
Invalda lokala läkarsällskap och kandidat- och 
underläkarföreningen får utse en ledamot i 
fullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid extra fullmäktigemöte har 
medlemsförening och sektion samma antal 
fullmäktigeledamöter som vid närmast 
föregående ordinarie fullmäktigemöte. 
 
För varje ledamot ska en suppleant väljas.  
 
Varje associerad förening får utse en 
representant som får delta i överläggningarna 
men inte i beslut. 
 
Ledamot och suppleant valda av 
medlemsförening och lokalt läkarsällskap ska 
vara läkare. 
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Ledamot, suppleant och representant ska vara 
medlem eller associerad medlem i Sällskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
Varje ledamot och fungerande suppleant har en 
röst. Övriga suppleanter och representanter får 
delta i förhandling men inte i beslut.  
 
§ 9 Fullmäktige 

• fastställer riktlinjer för Sällskapets 
verksamhet 

• fastställer Sällskapets arbetsordning 
• utfärdar arbetsordning för nämnden och 

de permanenta delegationerna inom 
Sällskapet  

• beslutar om bildande av sektion och 
fastställer dess stadgar  
 
 
 

• beslutar om inval av lokalt 
läkaresällskap och om associering av 
förening  

• genomför nödvändiga val. 

 
§ 10 Fullmäktige sammanträder på kallelse av 
nämnden till ordinarie möte en gång årligen. 
Mötet ska äga rum senast i juni månad. 
Nämnden bestämmer närmare tid och plats för 
mötet. Vid ordinarie möte ska förutom val av 
mötesfunktionärer förekomma 

• behandling av nämndens 
verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt fråga om 
ansvarsfrihet för nämnden 

• fastställande av inkomst- och utgiftsstat 
samt årsavgifter 

• val av ordförande, vice ordförande och 
sekreterare 

• val av ordförande i delegationerna för 
forskning, utbildning, medicinsk etik 
och kvalitet, som också är ledamöter i 
nämnden 

• val av sju övriga ledamöter i nämnden 

Ledamot och suppleant valda av sektion och 
representant utsedd av associerad förening ska 
vara enskild medlem eller associerad medlem i 
SLS. 
 
Ledamot och suppleant valda av kandidat- och 
underläkarföreningen ska vara 
studerandemedlem eller enskild medlem i SLS. 
 
Varje ledamot och fungerande suppleant har en 
röst. Övriga suppleanter och representanter får 
delta i förhandling men inte i beslut.  
 
§ 9 Fullmäktige 

• fastställer riktlinjer för SLS  
verksamhet 

• fastställer SLS arbetsordning 
• utfärdar arbetsordning för nämnden 

och de permanenta delegationerna 
inom SLS  

• beslutar om att anta 
medlemsföreningar och bildande av 
sektion och fastställer dess stadgar  

• fastställer antalet medlemsföreningar 
och sektioner  

• beslutar om inval av lokalt 
läkarsällskap och om associering av 
förening samt om att bilda kandidat- 
och underläkarförening 

• genomför nödvändiga val. 

§ 10 Fullmäktige sammanträder på kallelse av 
nämnden till ordinarie möte en gång årligen. 
Mötet ska äga rum senast i juni månad. 
Nämnden bestämmer närmare tid och plats för 
mötet. Vid ordinarie möte ska förutom val av 
mötesfunktionärer förekomma 

• behandling av nämndens 
verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt fråga om 
ansvarsfrihet för nämnden 

• fastställande av inkomst- och 
utgiftsstat samt årsavgifter 

• val av ordförande, vice ordförande och 
vetenskaplig sekreterare 

• val av ordförande i delegationerna för 
forskning, utbildning, medicinsk etik 
och kvalitet, som också är ledamöter i 
nämnden 



17 
 

      

 

• val av tre representanter för allmänheten 
i delegationen för medicinsk etik 

• val av revisorer och deras suppleanter 
• val av valberedning. 

 
Dessutom behandlas de ärenden som av 
nämnden angetts i kallelsen till mötet. I kallelsen 
ska även tas upp ärende som anmälts skriftligen 
till nämnden senast två månader före mötet av 
fullmäktigeledamot, sektion eller en grupp av 
minst tio enskilda medlemmar i Sällskapet. 
 
 
 
 
 
§ 11 Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte ska 
sändas till fullmäktige senast trettio dagar före 
mötet. Kallelsen ska delges sektionerna, de 
lokala läkaresällskapen och associerade 
föreningarna för kännedom.  
 
 
 
 
 
Senast femton dagar före mötet ska förteckning 
över de ärenden som ska förekomma vid mötet, 
nämndens verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt revisorernas berättelse och 
valberedningens förslag överlämnas till 
fullmäktigeledamöterna. 
 
Nämnden ska senast femton dagar före mötet till 
fullmäktigeledamöterna överlämna sitt yttrande 
över ärenden som väckts av fullmäktigeledamot, 
sektion eller grupp av enskilda medlemmar.  
 
 
§ 12 Om ett ärende, som inte förts upp på 
förteckningen som nämns i föregående paragraf, 
anmäls vid ordinarie fullmäktigemöte kan 
ärendet tas upp till behandling endast om 
fullmäktige beslutar så enhälligt. 
 
§ 13 Fullmäktige sammanträder på kallelse av 
nämnden till extra möte när nämnden finner 
sådant nödvändigt eller när Sällskapets revisorer 
begär det eller när minst tjugo 
fullmäktigeledamöter begär det. Begäran om 
extra möte ska vara skriftlig och avse 
behandling av viss fråga. 
 

• val av högst sju övriga ledamöter i 
nämnden 

• val av tre representanter för 
allmänheten i delegationen för 
medicinsk etik 

• val av revisorer och deras suppleanter 
• val av valberedning. 

Dessutom behandlas de ärenden som av 
nämnden angetts i kallelsen till mötet. I 
kallelsen ska även tas upp ärende som anmälts 
skriftligen till nämnden senast två månader 
före mötet av fullmäktigeledamot, 
medlemsförening, sektion eller en grupp av 
minst tio enskilda medlemmar i SLS. 
 
§ 11 Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte ska 
sändas till fullmäktige senast trettio dagar före 
mötet, och i förekommande fall tillsammans 
med ändringsförslag av stadgarna samt 
nämndens yttrande däröver (se § 40). 
Kallelsen ska delges medlemsföreningarna, 
sektionerna, de lokala läkaresällskapen, 
kandidat- och underläkarföreningen och 
associerade föreningarna för kännedom.  
 
Senast femton dagar före mötet ska förteckning 
över de ärenden som ska förekomma vid 
mötet, nämndens verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt revisorernas berättelse och 
valberedningens förslag överlämnas till 
fullmäktigeledamöterna. 
 
Nämnden ska senast femton dagar före mötet 
till fullmäktigeledamöterna överlämna sitt 
yttrande över ärenden som väckts av 
fullmäktigeledamot, medlemsförening, sektion 
eller grupp av enskilda medlemmar.  
 
§ 12 Om ett ärende, som inte förts upp på 
förteckningen som nämns i föregående 
paragraf, anmäls vid ordinarie fullmäktigemöte 
kan ärendet tas upp till behandling endast om 
fullmäktige beslutar så enhälligt. 
 
§ 13 Fullmäktige sammanträder på kallelse av 
nämnden till extra möte när nämnden finner 
sådant nödvändigt eller när SLS revisorer begär 
det eller när minst tjugo fullmäktigeledamöter 
begär det. Begäran om extra möte ska vara 
skriftlig och avse behandling av viss fråga. 
 
 



18 
 

      

 

§ 14 Kallelse till extra möte och förteckning 
över de ärenden som ska behandlas vid mötet 
ska sändas till fullmäktige senast femton dagar 
före mötet. Ärende som inte anges på 
förteckningen kan inte tas upp till behandling. 
 
§ 15 Vid fullmäktigemötet har 
mötesordföranden, varje fullmäktigeledamot och 
varje fungerande suppleant en röst. Närvarande 
röstberättigade kan företräda andra 
röstberättigade i samma sektion eller lokalt 
läkaresällskap genom fullmakt.  
 
För beslutsförhet krävs att fullmäktigeledamöter 
och fungerande suppleanter till ett antal av minst 
hälften av antalet ordinarie ledamöter är 
närvarande. Ledamot som företräds genom 
fullmakt räknas som närvarande. Röstning sker 
öppet utom vid fråga om uteslutning av medlem 
då sluten omröstning ska ske. Sluten omröstning 
får ske vid val om någon medlem eller 
fungerande suppleant begär det. Beslut fattas 
med enkel majoritet om inte annat är fastställt i 
dessa stadgar. Vid val med sluten omröstning är 
den vald som fått de flesta rösterna. I händelse 
av lika röstetal avgör mötesordföranden vid 
öppen omröstning och lotten vid sluten 
omröstning. 
 
 
§ 16 Medlem eller associerad medlem i 
Sällskapet som inte är ledamot i 
fullmäktigeförsamlingen får närvara vid 
fullmäktigemöte men inte delta i fullmäktiges 
överläggning och beslut. 
 
Medlem som enligt § 10 sista stycket fått ärende 
upptaget på fullmäktigemötets förteckning får 
dock yttra sig i ärendet. 
 
Sällskapets ordförande och nämndens övriga 
ledamöter, värd samt revisorer äger yttrande- 
och förslagsrätt vid fullmäktigemöte. 
 
Ledamot i nämnden får inte vara 
fullmäktigeledamot. 
 
Sällskapets valberedning 
§ 17 För beredning av val vid fullmäktigemötet 
ska finnas en valberedning. 
 
Valberedningen består av sju ledamöter och 
utser inom sig ordförande. Ledamöter väljs vid 
ordinarie fullmäktigemöte för en tid av två år, 

§ 14 Kallelse till extra möte och förteckning 
över de ärenden som ska behandlas vid mötet 
ska sändas till fullmäktige senast femton dagar 
före mötet. Ärende som inte anges på 
förteckningen kan inte tas upp till behandling. 
 
§ 15 Vid fullmäktigemötet har 
mötesordföranden, varje fullmäktigeledamot 
och varje fungerande suppleant en röst. 
Närvarande röstberättigade kan företräda andra 
röstberättigade i samma medlemsförening, 
sektion, lokalt läkarsällskap eller kandidat- och 
underläkarföreningen genom fullmakt.  
 
För beslutsförhet krävs att 
fullmäktigeledamöter och fungerande 
suppleanter till ett antal av minst hälften av 
antalet ordinarie ledamöter är närvarande. 
Ledamot som företräds genom fullmakt räknas 
som närvarande. Röstning sker öppet utom vid 
fråga om uteslutning av medlem då sluten 
omröstning ska ske. Sluten omröstning får ske 
vid val om någon ledamot eller fungerande 
suppleant begär det. Beslut fattas med enkel 
majoritet om inte annat är fastställt i dessa 
stadgar. Vid val med sluten omröstning är den 
vald som fått de flesta rösterna. I händelse av 
lika röstetal avgör mötesordföranden vid öppen 
omröstning och lotten vid sluten omröstning. 
 
§ 16 Medlem i SLS som inte är ledamot i 
fullmäktigeförsamlingen får närvara vid 
fullmäktigemöte men inte delta i fullmäktiges 
överläggning och beslut. 
 
Enskild medlem som enligt § 10 sista stycket 
fått ärende upptaget på fullmäktigemötets 
förteckning får dock yttra sig i ärendet.  
 
SLS ordförande och nämndens övriga 
ledamöter, värd samt revisorer äger yttrande- 
och förslagsrätt vid fullmäktigemöte.  
 
Ledamot i nämnden får inte vara 
fullmäktigeledamot. 
 
 
§ 17 SLS valberedning 
För beredning av val vid fullmäktigemötet ska 
finnas en valberedning. 
 
Valberedningen består av sju ledamöter och 
utser inom sig ordförande. Ledamöter väljs vid 
ordinarie fullmäktigemöte för en tid av två år, 
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varvid fyra väljs udda och tre jämna år. Ledamot 
i valberedningen får omväljas endast en gång i 
följd. 
 
Valberedningen ska senast tre månader före 
ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta 
sektionernas och de lokala läkaresällskapens 
förslag till kandidater. 
 
Valberedningen ska senast femton dagar före 
ordinarie möte sända förslag till de val som ska 
förrättas till fullmäktiges ledamöter. 
 
 
Sällskapets nämnd 
§ 18 Nämnden är Sällskapets verkställande 
organ. 
 
§ 19 Nämnden består av Sällskapets ordförande, 
vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, 
ordförande i de särskilda delegationerna och 
högst sju övriga ledamöter (se § 10). 
 
Nämnden kan adjungera föredragande i 
särskilda frågor. Adjungerad får delta i 
nämndens överläggning i dessa frågor men inte i 
dess beslut. 
 
Nämndens ledamöter utses vid ordinarie 
fullmäktigemöte. Ordförande och vice 
ordförande väljs för en period av två år och kan 
inte omväljas. 
 
Nämndens övriga ledamöter väljs för en period 
av tre år och kan omväljas en gång i följd. 
 
Om en nämndledamot avgår under mandattiden 
utser fullmäktige vid närmast inträffande möte 
ny nämndledamot för en ordinarie mandattid av 
tre år. 
 
Av nämndens ledamöter ska minst hälften vara 
verksamma utanför Storstockholm. 
 
§ 20 Nämnden är beslutsför när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande.  
Nämndens beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal avgör mötesordföranden. Är 
nämnden inte fulltalig ska de som röstar för 
beslutet dock vara minst sju. 
 

varvid fyra väljs udda och tre jämna år. 
Ledamot i valberedningen får omväljas endast 
en gång i följd. 
 
Valberedningen ska senast tre månader före 
ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta 
medlemsföreningarnas, sektionernas, de lokala 
läkarsällskapens och kandidat- och 
underläkarföreningens förslag till kandidater. 
 
Valberedningen ska senast femton dagar före 
ordinarie möte sända förslag till de val som ska 
förrättas till fullmäktiges ledamöter. 
 
§ 18 SLS nämnd 
Nämnden är SLS verkställande organ. 
 
 
§ 19 Nämnden består av SLS ordförande, vice 
ordförande, vetenskaplig sekreterare, 
ordförande i de särskilda delegationerna och 
högst sju övriga ledamöter (se § 10). 
 
Nämnden kan adjungera föredragande i 
särskilda frågor. Adjungerad får delta i 
nämndens överläggning i dessa frågor men inte 
i dess beslut. 
 
Nämndens ledamöter utses vid ordinarie 
fullmäktigemöte. Ordförande och vice 
ordförande väljs för en period av två år och 
kan omväljas en gång i följd.1 
 
Nämndens övriga ledamöter väljs för en period 
av tre år och kan omväljas en gång i följd. 
 
Om en nämndledamot avgår under 
mandattiden utser fullmäktige vid närmast 
inträffande möte ny nämndledamot för en 
ordinarie mandattid av tre år. 
 
Av nämndens ledamöter ska minst hälften vara 
verksamma utanför Storstockholm. 
 
§ 20 Nämnden är beslutsför när minst hälften 
av ledamöterna är närvarande.  
Nämndens beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden. Är 
nämnden inte fulltalig ska de som röstar för 
beslutet dock vara minst sju. 
 

                                                      
1 § 19 tredje stycket – frågan behandlas i särskild proposition. 
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§ 21 Nämnden är skyldig att handha Sällskapets 
angelägenheter i överensstämmelse med 
gällande stadgar och arbetsordning samt 
fastställa attestordning. 
 
Nämnden förvaltar Sällskapets och dess anslutna 
stiftelsers tillgångar samt beslutar om utdelning 
av anslag ur dessa. 
 
Nämnden är för sin verksamhet ansvarig inför 
fullmäktige och avger till varje ordinarie 
fullmäktigemöte berättelse över Sällskapets 
verksamhet och förvaltning under närmast 
föregående verksamhetsår samt tillhandahåller 
revisorernas årsredovisning under denna period. 
 
 
§ 22 Nämnden sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller när minst fem 
nämndledamöter kräver det. Vid sammanträde 
ska föras protokoll som justeras av 
mötesordföranden och en för varje sammanträde 
utsedd justerare. 
 
Ärende kan avgöras vid sammanträde per 
capsulam om samtliga nämndledamöter är ense 
om beslutet. Finner Sällskapets arbetsutskott att 
ärendets brådskande natur inte medger uppskov 
med beslutet, får avgörandet träffas med enkel 
majoritet. Nämndens beslut per capsulam 
justeras av arbetsutskottet. 
 
Nämndens föredragningslistor och protokoll ska 
sändas till sektionerna, de lokala 
läkaresällskapen och associerade föreningar. 
 
 
 
Nämndens arbetsutskott 
§ 23 Nämndens arbetsutskott består av 
Sällskapets ordförande, vice ordförande och 
vetenskaplig sekreterare samt en ledamot som 
nämnden utser inom sig. 
 
Arbetsutskottet får besluta i de frågor som 
nämnden delegerar samt justerar av nämnden 
fattade per capsulam-beslut. Arbetsutskottet är 
beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. 
Är arbetsutskottet inte fulltaligt krävs att de tre 
ledamöterna är ense om beslutet.  
 
 
§ 24 Nämnden och arbetsutskottet ska vid 
behandling av principiellt viktiga ärenden se till 

§ 21 Nämnden är skyldig att handha SLS 
angelägenheter i överensstämmelse med 
gällande stadgar och arbetsordning samt 
fastställa attestordning. 
 
Nämnden förvaltar SLS och dess anslutna 
stiftelsers tillgångar samt beslutar om 
utdelning av anslag ur dessa. 
 
Nämnden är för sin verksamhet ansvarig inför 
fullmäktige och avger till varje ordinarie 
fullmäktigemöte berättelse över SLS 
verksamhet och förvaltning under närmast 
föregående verksamhetsår samt tillhandahåller 
revisorernas årsredovisning under denna 
period. 
 
§ 22 Nämnden sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller när minst fem 
nämndledamöter kräver det. Vid sammanträde 
ska föras protokoll som justeras av 
mötesordföranden och en för varje 
sammanträde utsedd justerare. 
 
Ärende kan avgöras vid sammanträde per 
capsulam om samtliga nämndledamöter är ense 
om beslutet. Finner SLS arbetsutskott att 
ärendets brådskande natur inte medger 
uppskov med beslutet, får avgörandet träffas 
med enkel majoritet. Nämndens beslut per 
capsulam justeras av arbetsutskottet. 
 
Nämndens föredragningslistor och protokoll 
ska tillgängliggöras medlemsföreningarna, 
sektionerna, de lokala läkarsällskapen, 
kandidat- och underläkarföreningen och 
associerade föreningar. 
 
§ 23 Nämndens arbetsutskott 
Nämndens arbetsutskott består av SLS 
ordförande, vice ordförande och vetenskaplig 
sekreterare samt en ledamot som nämnden 
utser inom sig. 
 
Arbetsutskottet får besluta i de frågor som 
nämnden delegerar samt justerar av nämnden 
fattade per capsulam-beslut. Arbetsutskottet är 
beslutsför när minst tre ledamöter är 
närvarande. Är arbetsutskottet inte fulltaligt 
krävs att de tre ledamöterna är ense om 
beslutet.  
 
§ 24 Nämnden och arbetsutskottet ska vid 
behandling av principiellt viktiga ärenden se 
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att sektioner som är berörda av ärendet bereds 
tillfälle att delta i beredning och beslut. 
 
När nämnden eller arbetsutskottet behandlar 
ärende som berör sektionens 
verksamhetsområde har en representant utsedd 
av sektionens styrelse rätt att delta, framföra 
sektionens åsikt och vid beslut få eventuellt 
avvikande mening antecknad till protokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 25 Sällskapet tecknas av ordföranden, vice 
ordföranden och kanslichefen, två i förening. 
 
§ 26 Arbetsutskottet anställer, utarbetar 
anställningsvillkor för och entledigar Sällskapets 
kanslichef. Kanslichefen anställer och entledigar 
Sällskapets övriga personal samt fastställer löne- 
och anställningsvillkor för dem. 
 
Särskilda delegationer 
§ 27 För behandling och bevakning av särskilda 
frågor eller specialområden kan fullmäktige 
inrätta permanenta eller tillfälliga delegationer 
som utövar sin verksamhet enligt arbetsordning 
fastställd av fullmäktige.  
 
Sällskapet har permanenta delegationer för 
vardera forskning, utbildning, medicinsk etik 
och kvalitet. 
 
§ 28 Sällskapet har ett placeringsråd för 
förvaltning av Sällskapets tillgångar, till 
Sällskapet anslutna stiftelser och till Sällskapets 
förvaltning anförtrodda medel. Placeringsrådets 
uppgift är att ta fram underlag till nämnden för 
nämndens beslut i strategiska frågor i enlighet 
med ett placeringsreglemente, som fastställts av 
nämnden. Placeringsrådet ska enligt nämndens 
beslut även kunna handlägga 
kapitalplaceringsfrågor för externa stiftelser som 
står under Sällskapets förvaltning.  
 
I placeringsrådet ingår Sällskapets  

till att medlemsföreningar, sektioner, kandidat- 
och underläkarförening och lokala 
läkarsällskap som är berörda av ärendet bereds 
tillfälle att delta i beredning och beslut. 
 
När nämnden eller arbetsutskottet behandlar 
ärende som berör medlemsföreningens, 
sektionens, kandidat- och 
underläkarföreningens eller lokala 
läkarsällskapets verksamhetsområde har en 
representant utsedd av medlemsföreningens, 
sektionens, kandidat- och 
underläkarföreningens eller lokala 
läkarsällskapets styrelse rätt att delta, framföra 
medlemsföreningens, sektionens, kandidat- och 
underläkarföreningens eller lokala 
läkarsällskapets åsikt och vid beslut få 
eventuellt avvikande mening antecknad till 
protokollet. 
 
§ 25 SLS tecknas av ordföranden, vice 
ordföranden och kanslichefen, två i förening. 
 
§ 26 Arbetsutskottet anställer, utarbetar 
anställningsvillkor för och entledigar SLS 
kanslichef. Kanslichefen anställer och 
entledigar SLS övriga personal samt fastställer 
löne- och anställningsvillkor för dem. 
 
§ 27 Särskilda delegationer 
För behandling och bevakning av särskilda 
frågor eller specialområden kan fullmäktige 
inrätta permanenta eller tillfälliga delegationer 
som utövar sin verksamhet enligt 
arbetsordning fastställd av fullmäktige.  
 
SLS har permanenta delegationer för forskning, 
utbildning, medicinsk etik och kvalitet. 
 
 
§ 28 SLS har ett placeringsråd för förvaltning 
av SLS tillgångar, till SLS anslutna stiftelser 
och till SLS förvaltning anförtrodda medel. 
Placeringsrådets uppgift är att ta fram underlag 
till nämnden för nämndens beslut i strategiska 
frågor i enlighet med ett placeringsreglemente, 
som fastställts av nämnden. Placeringsrådet 
ska enligt nämndens beslut även kunna 
handlägga kapitalplaceringsfrågor för externa 
stiftelser som står under SLS förvaltning.  
 
I placeringsrådet ingår SLS ordförande, som 
också är ordförande i placeringsrådet, vice 
ordförande som adjungerad ledamot och 
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ordförande, som också är ordförande i 
placeringsrådet, vice ordförande som adjungerad 
ledamot och kanslichefen. Nämnden får även 
utse en eller flera utomstående sakkunniga att 
ingå i placeringsrådet. 
   
§ 29 Sällskapet har en delegation för forskning 
för beredning av frågor rörande forskning och 
utdelning av bidrag med stöd av Sällskapets 
forskningsfonder och externa stiftelser som står 
under Sällskapets förvaltning. Ordförande i 
delegationen väljs av fullmäktige. Nämnden 
utser ledamöter i delegationen. Fullmäktige 
fastställer arbetsordning för delegationen. 
 
§ 30 Sällskapet har en delegation för utbildning 
för att främja läkares utbildning. Ordförande i 
delegationen väljs av fullmäktige. Nämnden 
utser ledamöter i delegationen. Fullmäktige 
fastställer arbetsordning för delegationen. 
 
§ 31 Sällskapet har en delegation för medicinsk 
etik för att främja den medicinska etiken. 
Ordförande i delegationen samt tre 
representanter för allmänheten väljs av 
fullmäktige. Nämnden utser sju ledamöter i 
delegationen. Fullmäktige fastställer 
arbetsordning för delegationen. 
 
§ 32 Sällskapet har en delegation för kvalitet 
med ansvar att bevaka kvalitetsfrågor inom 
hälso- och sjukvården. Ordförande i 
delegationen väljs av fullmäktige. Nämnden 
utser ledamöter i delegationen. Fullmäktige 
fastställer arbetsordning för delegationen.  
 
§ 33 Sällskapets nämnd utser värd och 
biträdande värdar samt vårdare av porträtt-, 
medalj-, bok- och medicinhistoriska samlingar. 
Vårdare av samlingar och värd får delta i 
nämndens och arbetsutskottets sammanträden 
vid behandling av ärenden inom respektive 
fackområde. 
 
Verksamhetsår. Ekonomi och revision  
§ 34 Svenska Läkaresällskapets verksamhetsår 
och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 
december. 
 
Granskning av Sällskapets räkenskaper och 
verksamhet samt nämndens förvaltning ska 
utföras av tre revisorer, som årligen väljs av 
fullmäktige, varav en ska vara auktoriserad. För 

kanslichefen. Nämnden får även utse en eller 
flera utomstående sakkunniga att ingå i 
placeringsrådet. 
   
 
 
§ 29 SLS har en delegation för forskning för 
beredning av frågor rörande forskning och 
utdelning av bidrag med stöd av SLS 
forskningsfonder och externa stiftelser som 
står under SLS förvaltning. Ordförande i 
delegationen väljs av fullmäktige. Nämnden 
utser ledamöter i delegationen. Fullmäktige 
fastställer arbetsordning för delegationen. 
 
§ 30 SLS har en delegation för utbildning för 
att främja läkares utbildning. Ordförande i 
delegationen väljs av fullmäktige. Nämnden 
utser ledamöter i delegationen. Fullmäktige 
fastställer arbetsordning för delegationen. 
 
§ 31 SLS har en delegation för medicinsk etik 
för att främja den medicinska etiken. 
Ordförande i delegationen samt tre 
representanter för allmänheten väljs av 
fullmäktige. Nämnden utser sju ledamöter i 
delegationen. Fullmäktige fastställer 
arbetsordning för delegationen. 
 
§ 32 SLS har en delegation för kvalitet med 
ansvar att bevaka kvalitetsfrågor inom hälso- 
och sjukvården. Ordförande i delegationen 
väljs av fullmäktige. Nämnden utser ledamöter 
i delegationen. Fullmäktige fastställer 
arbetsordning för delegationen.  
 
§ 33 SLS nämnd utser värd och biträdande 
värdar samt vårdare av porträtt-, medalj-, bok- 
och medicinhistoriska samlingar. Vårdare av 
samlingar och värd får delta i nämndens och 
arbetsutskottets sammanträden vid behandling 
av ärenden inom respektive fackområde. 
 
 
 
§ 34 Verksamhetsår. Ekonomi och revision 
SLS verksamhetsår och räkenskapsår omfattar 
tiden 1 januari till 31 december. 
 
Granskning av SLS räkenskaper och 
verksamhet samt nämndens förvaltning ska 
utföras av tre revisorer, som årligen väljs av 
fullmäktige, varav en ska vara auktoriserad. 
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var och en av dem ska finnas en suppleant, varav 
en ska vara auktoriserad revisor. 
 
Revisorerna lämnar årligen under mars månad 
revisionsberättelse över nämndens förvaltning 
och räkenskaper för föregående räkenskapsår. 
 
Sällskapets sektioner 
§ 35 Sällskapets huvudsakliga verksamhet 
bedrivs inom dess sektioner, som har till uppgift 
att bevaka och främja forskning, utbildning och 
utveckling inom sina ämnesområden. Antalet 
sektioner fastställs av fullmäktige. Sektion ska 
vara riksomfattande och bereda utrymme även 
för yngre och blivande läkare. 
 
 
Sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i 
Sällskapet. En etablerad sektion vars 
medlemsantal efter hand understiger 20 
medlemmar i Sällskapet kan kvarstå som sektion 
inom Sällskapet, om fullmäktige medger det.  
 
Ny sektion får bildas inom ämnesområden som 
vunnit allmänt erkänd självständig ställning. 
Innan en ny sektion godkänns ska övriga 
sektioner höras och särskilt avseende fästas vid 
synpunkter från vad som anses vara 
modersektion/er. Sektionerna bör särskilt beakta 
möjligheten att genom egna stadgeändringar 
skapa utrymme för subsektioner. 
 
§ 36 För sektion ska finnas stadgar som 
fastställts av fullmäktige och upptar de 
bestämmelser som enligt fullmäktiges beslut ska 
ingå i sektionens stadgar. Stadgeändring 
fastställs av nämnden. I stadgar för sektion ska 
finnas bestämmelser att 
 
 
 
a) ledamot i sektionsstyrelse ska vara medlem 
eller associerad medlem i Sällskapet och att 
övriga sektionsmedlemmar bör vara medlemmar 
eller associerade medlemmar i Sällskapet 
 
 
 
 
 
 
 
b) sektion ska till Sällskapet avge utlåtande i 
eller handlägga ärenden som hänskjutits till 

För var och en av dem ska finnas en suppleant, 
varav en ska vara auktoriserad revisor. 
 
Revisorerna lämnar årligen under mars månad 
revisionsberättelse över nämndens förvaltning 
och räkenskaper för föregående räkenskapsår. 
 
§ 35 SLS medlemsföreningar och sektioner 
SLS huvudsakliga verksamhet bedrivs inom 
dess medlemsföreningar och sektioner, som 
har till uppgift att bevaka och främja forskning, 
utbildning och utveckling inom sina 
ämnesområden. Sektion ska, liksom 
medlemsförening (se § 3), vara riksomfattande 
och bereda utrymme även för yngre och 
blivande läkare. 
 
Sektion ska omfatta minst 30 enskilda 
medlemmar i SLS. En etablerad sektion vars 
medlemsantal efter hand understiger 20 
enskilda medlemmar i SLS kan kvarstå som 
sektion inom SLS, om fullmäktige medger det.  
 
Sektion omfattar ämnesområden som vunnit 
allmänt erkänd självständig ställning. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 36 För medlemsförening och sektion ska 
finnas stadgar som fastställts av fullmäktige 
och upptar de bestämmelser som enligt 
fullmäktiges beslut ska ingå i 
medlemsförenings och sektionens stadgar. 
Stadgeändring fastställs av nämnden. I stadgar 
ska finnas bestämmelser med följande 
innehåll; 
 
a) För medlemsförening;  
ledamot i medlemsförenings styrelse som 
deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare 
 
För sektion;  
ledamot i sektionsstyrelse ska vara enskild 
medlem eller associerad medlem i SLS och att 
övriga sektionsmedlemmar bör vara enskilda 
medlemmar eller associerade medlemmar i 
SLS 
 
b) medlemsförening eller sektion ska till SLS 
avge utlåtande i eller handlägga ärenden som 
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sektionen och ska i förekommande fall samråda 
med sektioner inom angränsande ämnesområden 
 
c) fråga eller frågor som sektionen ska föra upp 
på fullmäktiges dagordning bör behandlas på 
ordinarie möte med sektionen och sändas till 
Sällskapets nämnd minst två månader före 
ordinarie fullmäktigemöte 
 
d) extra möte ska hållas när sektionsstyrelse 
eller minst tio medlemmar skriftligen begär 
sådant för att behandla ett angivet ärende 
 
e) kallelse till möte bör utsändas till 
medlemmarna senast femton dagar före mötet 
 
f) protokoll ska föras vid möte och 
styrelsesammanträde och att Sällskapets nämnd 
snarast ska informeras om beslut i ärende som 
berör Sällskapets gemensamma angelägenheter 
genom utdrag ur protokoll 
 
g) uppgifter om sektionens funktionärer ska 
meddelas Sällskapet omedelbart efter förrättade 
val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hänskjutits till medlemsföreningen eller 
sektionen och ska i förekommande fall 
samråda med medlemsföreningar eller 
sektioner inom angränsande ämnesområden 
 
c) fråga eller frågor som medlemsföreningen 
eller sektionen ska föra upp på SLS 
fullmäktiges dagordning bör behandlas på 
ordinarie möte med medlemsföreningen eller 
sektionen och sändas till SLS nämnd minst två 
månader före ordinarie fullmäktigemöte 
 
d) extra möte ska hållas när 
medlemsföreningens styrelse eller 
sektionsstyrelse eller minst tio medlemmar 
skriftligen begär sådant för att behandla ett 
angivet ärende 
 
e) kallelse till möte bör utsändas till 
medlemmarna senast femton dagar före mötet 
 
f) protokoll ska föras vid möte och 
styrelsesammanträde och att SLS nämnd 
snarast ska informeras om beslut i ärende som 
berör SLS gemensamma angelägenheter genom 
utdrag ur protokoll 
 
g) uppgifter om medlemsföreningens eller 
sektionens funktionärer ska meddelas SLS 
omedelbart efter förrättade val  
 
h) För medlemsförening;  
för att korrekt beräkning av avgift till SLS och 
mandat i SLS fullmäktige ska kunna ske ska det 
finnas en bestämmelse om att föreningen 
senast den 1 november varje år till SLS ska 
rapportera in antal läkarmedlemmar i 
föreningen per den 1 september samma år 
genom att lämna in medlemsregister till SLS 
angivna datum. (Se § 7, § 7a och § 8). Vidare 
ska medlemsföreningen beskriva ett inbördes 
arrangemang med SLS enligt § 42 eftersom ett 
gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.  
 
I medlemsförenings stadgar bör också framgå; 
en beskrivning av medlemsregistrets 
uppbyggnad samt vilka ändamål för 
behandling av personuppgifter 
medlemsföreningen har. 
 
För sektion;  
för att korrekt beräkning av mandat i SLS 
fullmäktige ska kunna ske ska det finnas en 
bestämmelse om att sektionen senast den 1 
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Sektion får i mån av tillgång disponera 
Sällskapets lokaler för sina möten och 
sammanträden. 
 
Sektion kan ta ut särskild avgift av sina 
medlemmar och förvaltar med full äganderätt 
sina tillgångar. 
 
Lokala läkaresällskap 
§ 37 Ett lokalt läkaresällskap som samverkar 
med Svenska Läkaresällskapet kan väljas in i 
Sällskapet genom beslut av fullmäktige. För att 
kunna väljas in i Sällskapet ska det lokala 
läkaresällskapet ha till syfte att främja medicinsk 
forskning, utbildning, etik, kvalitet och 
utveckling inom hälso- och sjukvården. Innan ett 
lokalt läkaresällskap väljs in i Sällskapet ska 
samtliga sektioner och lokala läkaresällskap ges 
tillfälle att inkomma med yttrande. 
 
 
Lokalt läkaresällskap ska för att ha rätt att väljas 
in ha minst 100 medlemmar som också är 
medlemmar i Sällskapet. Invalt lokalt 
läkaresällskap vars medlemstal efter hand 
understiger 100 kan kvarstå som invalt lokalt 
läkaresällskap inom Sällskapet om fullmäktige 
medger det. 
 
Ledamot i styrelse ska vara medlem eller 
associerad medlem i Sällskapet, och övriga 
medlemmar bör vara medlemmar eller 
associerade medlemmar i Sällskapet. 
 
Associerade föreningar 
§ 38 Nationella föreningar kan associeras till 
Svenska Läkaresällskapet.  
Associerad förening får bildas för att bevaka och 
främja forskning, utbildning, etik och kvalitet 
inom medicinen eller närstående ämnesområde 
som är angeläget men ännu inte vunnit allmänt 

november varje år till SLS ska rapportera in 
antal enskilda medlemmar i SLS som också är 
medlemmar i sektion per den 1 september 
samma år genom att lämna in medlemsregister 
till SLS angivna datum. (Se § 7a och 8). Vidare 
ska sektionen beskriva ett inbördes 
arrangemang med SLS enligt § 43 eftersom ett 
gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.  
 
I sektions stadgar bör också framgå; en 
beskrivning av medlemsregistrets uppbyggnad 
samt vilka ändamål för behandling av 
personuppgifter sektionen har. 
 
 
 
 
Medlemsförening och sektion kan ta ut särskild 
avgift av sina medlemmar och förvaltar med 
full äganderätt sina tillgångar. 
 
§ 37 Lokala läkarsällskap 
Ett lokalt läkarsällskap som samverkar med 
SLS kan väljas in i SLS genom beslut av 
fullmäktige. För att kunna väljas in i SLS ska 
det lokala läkarsällskapet ha till syfte att främja 
medicinsk forskning, utbildning, etik, kvalitet 
och utveckling inom hälso- och sjukvården. 
Innan ett lokalt läkarsällskap väljs in i SLS ska 
samtliga medlemsföreningar, sektioner, 
kandidat- och underläkarföreningen och lokala 
läkarsällskap ges tillfälle att inkomma med 
yttrande. 
 
Lokalt läkarsällskap ska för att ha rätt att väljas 
in ha minst 100 läkarmedlemmar. Invalt lokalt 
läkarsällskap vars medlemstal efter hand 
understiger 100 läkarmedlemmar kan kvarstå 
som invalt lokalt läkarsällskap inom SLS om 
fullmäktige medger det. 
 
Ledamot i styrelse ska vara medlem i 
medlemsförening, enskild medlem eller 
associerad medlem i SLS, och övriga 
medlemmar bör vara medlemmar eller 
associerade medlemmar i SLS. 
 
§ 38 Associerade föreningar 
Nationella föreningar kan associeras till SLS.  
Associerad förening får bildas för att bevaka 
och främja forskning, utbildning, etik och 
kvalitet inom medicinen eller närstående 
ämnesområde som är angeläget men ännu inte 
vunnit allmänt erkänd självständig ställning. 
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erkänd självständig ställning. Innan en förening 
associeras till Sällskapet ska samtliga sektioner 
och lokala läkaresällskap ges tillfälle att 
inkomma med yttrande. Associerad förening får 
företrädas vid fullmäktigemöte genom 
representant som får delta i överläggningarna 
men inte i besluten. Associerad förening ska för 
att ha rätt att väljas in ha minst 30 medlemmar 
som också är medlemmar i Sällskapet. 
 
Ledamot i styrelse ska vara medlem eller 
associerad medlem i Sällskapet, och övriga 
medlemmar bör vara medlemmar eller 
associerade medlemmar i Sällskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadgeändring 
§ 39 Ändring av Sällskapets stadgar beslutas av 
fullmäktige. För beslutsförhet krävs att 
fullmäktigeledamöter och fungerande 
suppleanter till ett antal av minst hälften av 
antalet ordinarie ledamöter är närvarande. 
Ledamot som företräds genom fullmakt räknas 
som närvarande. För ändring fordras att minst 
två tredjedelar av de närvarande ledamöterna 
och fungerande suppleanterna är eniga om 
beslutet. Förslag till ändring ska sändas till 
fullmäktiges ledamöter tillsammans med 
nämndens yttrande samtidigt med kallelsen till 
det möte då ärendet ska tas upp till behandling. 

Innan en förening associeras till SLS ska 
samtliga medlemsföreningar, sektioner, 
kandidat- och underläkarföreningen och lokala 
läkarsällskap ges tillfälle att inkomma med 
yttrande. Associerad förening får företrädas vid 
fullmäktigemöte genom representant som får 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Associerad förening ska för att ha rätt att väljas 
in ha minst 30 medlemmar som också är 
enskilda medlemmar i SLS. 
 
Ledamot i styrelse ska vara enskild medlem 
eller associerad medlem i SLS, och övriga 
medlemmar bör vara enskilda medlemmar eller 
associerade medlemmar i SLS. 
 
§ 39 Kandidat- och underläkarföreningen 
Kandidat- och underläkarföreningen är en 
samlande instans för SLS 
studerandemedlemmar och medlemmar med 
läkarexamen fram till legitimation. 
 
Kandidat- och underläkarföreningen ska verka 
för möjligheten för medicinstudenter och 
läkare innan legitimation att deltaga i och 
organisera aktiviteter inom medicinsk 
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet samt 
verka för en god gemenskap bland 
studerandemedlemmar och yngre läkare. 
Kandidat- och underläkarföreningen ska verka 
för att inspirera sina medlemmars intresse 
inom dessa verksamhetsområden. 
 
Kandidat- och underläkarföreningen ska även 
verka för sina medlemmars fortsatta 
engagemang i SLS efter legitimation samt för 
unga läkares engagemang i sina respektive 
medlemsföreningar och specialistsektioner. 
 
§ 40 Stadgeändring 
Ändring av SLS stadgar beslutas av 
fullmäktige. För beslutsförhet krävs att 
fullmäktigeledamöter och fungerande 
suppleanter till ett antal av minst hälften av 
antalet ordinarie ledamöter är närvarande. 
Ledamot som företräds genom fullmakt räknas 
som närvarande. För ändring fordras att minst 
två tredjedelar av de närvarande ledamöterna 
och fungerande suppleanterna är eniga om 
beslutet. Förslag till ändring ska sändas till 
fullmäktiges ledamöter tillsammans med 
nämndens yttrande samtidigt med kallelsen till 
det möte då ärendet ska tas upp till behandling. 
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§ 41 Personuppgifter i förhållande till 
medlemmar 
SLS samlar in och behandlar personuppgifter 
(se § 7a) för att bedriva den stadgereglerade 
verksamheten. SLS behandlar personuppgifter 
för att administrera föreningens 
angelägenheter, utöva olika aktiviteter, 
kommunicera med medlemmar, 
medlemsföreningar, sektioner, lokala 
läkarsällskap, Kandidat- och 
underläkarföreningen och associerade 
föreningar samt hantera olika ekonomiska 
transaktioner. Den lagliga grunden för 
behandlingen är avtal (dessa stadgar). 
 
SLS behandlar även personuppgifter om 
medlemmar i andra fall till exempel för att 
informera om aktiviteter eller kontrollera 
underlag för forskningsanslag. Mer utförlig 
beskrivning av SLS hela 
personuppgiftsbehandling finns i SLS 
integritetspolicy på www.sls.se 
 
§ 42 Inbördes arrangemang mellan SLS och 
medlemsförening 
SLS och medlemsföreningar har ett samarbete 
för att skapa nyttor både för 
medlemsföreningen och för medlemmarna i 
medlemsföreningarna. Det föreligger därför 
att gemensamt personuppgiftsansvar mellan 
SLS och medlemsförening rörande 
medlemsförenings medlemmar.  
 
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret 
ser ut så här: 
 
SLS behandlar personuppgifter för sina egna 
ändamål enligt vad som framgår av stadgarna. 
(Se § 41) 
 
Medlemsförening behandlar personuppgifter 
för sina egna ändamål enligt vad som framgår 
av dess stadgar.  
 
Det gemensamma området där personuppgifter 
behandlas gemensamt är då medlemsförening 
lämnar in sitt medlemsregister till SLS för 
följande ändamål; 
 
- beräkning av avgift till SLS (se § 7), 
 
- beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 
8),  
 

http://www.sls.se/
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- kontroll av medlemskap vid ansökan om 
forskningsanslag och deltagande i aktiviteter 
samt  
 
- i övrigt kunna informera om SLS aktiviteter 
och verksamhet så att medlemsföreningens 
medlem kan utnyttja dessa.  
 
Medlemsförening får inte radera 
personuppgifter förrän skyldigheter gentemot 
SLS fullgjorts.  
  
SLS genom kansliet är kontaktpunkt för 
registrerad som vill utöva sina rättigheter både 
för SLS egna behandling och för den 
gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. 
Medlemsföreningen är kontaktpunkt för sin 
egen behandling (se medlemsföreningens 
webbsida för kontaktuppgifter). 
 
§ 43 Inbördes arrangemang mellan SLS och 
sektion 
SLS och sektioner har ett samarbete som 
innebär att en sektion kan få rösträtt i SLS.  
Det föreligger därför ett gemensamt 
personuppgiftsansvar mellan SLS och sektion 
rörande sektionens medlemmar.  
 
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret 
ser ut så här: 
 
SLS behandlar personuppgifter för sina egna 
ändamål enligt vad som framgår av stadgarna. 
(Se § 41)  
 
Sektion behandlar personuppgifter för sina 
egna ändamål enligt vad som framgår av dess 
stadgar.  
 
Det gemensamma området där personuppgifter 
behandlas gemensamt är då sektion lämnar in 
sitt medlemsregister till SLS för följande 
ändamål; 
 
- beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 
8). 
  
SLS genom kansliet är kontaktpunkt för 
registrerad som vill utöva sina rättigheter både 
för SLS egna behandling och för den 
gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. 
Sektion är kontaktpunkt för sin egen 
behandling (se sektionens webbsida för 
kontaktuppgifter). 
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Förslag till ändring av arbetsordningen för Svenska Läkaresällskapets nämnd samt för 
förtroendevalda av fullmäktige och nämnd  
 
Nuvarande lydelse 
 

Ny lydelse 

Det ankommer på nämnden och dess 
delegationer att uppmärksamt följa utvecklingen 
inom forskning, utbildning, hälso- och sjukvård 
samt medicinsk etik att ta initiativ till 
utredningar och med stöd av sektionerna ta 
initiativ till debatter, konferenser och möten 
inom områdena samt bereda Sällskapets svar på 
remisser och skrivelser. 
 
Nämnden får tillsätta kommittéer för beredning 
av särskilda frågor. Nämnden ska ge direktiv för 
kommittés arbete. 
 
Sällskapets ordförande leder verksamheten, är 
dess främste företrädare och representerar 
Sällskapet i såväl nationella som internationella 
sammanhang. Vid förhinder för den 
vetenskapliga sekreteraren och ordförandena i 
de permanenta delegationerna att sköta sina 
befattningar tillkommer det Sällskapets 
ordförande att förordna ställföreträdare. Varar 
förhindret längre tid än en månad ska nämnden 
besluta om ersättare. 
 
Vid förhinder för ordföranden är det 
hans/hennes uppgift att delegera till annan 
person inom Sällskapets ledning att föra dess 
talan. 
 
Sällskapets vetenskapliga sekreterare är ansvarig 
för programaktiviteter och leder arbetet i 
Sällskapets programkommitté. 
 
Vårdare av boksamlingarna ska utöva tillsyn 
över Sällskapets bibliotek samt handha och 
vårda Sällskapets boksamlingar. Vårdaren ska 
representera sällskapet i Karolinska Institutets 
Kulturråd. 
 
Värd och biträdande värdar ska ordna 
sammankomst i anslutning till Sällskapets 
årshögtid samt i övrigt främja trevnaden inom 
Sällskapet, särskilt i anslutning till 
sam-mankomster som anordnas av Sällskapet. 
Tillsammans med kanslichefen ska värden utöva 
tillsyn över Sällskapets lokaler och till dessa 
hörande inventarier. 
 

Det ankommer på nämnden och dess 
delegationer att uppmärksamt följa utvecklingen 
inom forskning, utbildning, hälso- och sjukvård 
samt medicinsk etik att ta initiativ till 
utredningar och med stöd av 
medlemsföreningarna och sektionerna ta 
initiativ till debatter, konferenser och möten 
inom områdena samt bereda Svenska 
Läkaresällskapets (SLS) svar på remisser och 
skrivelser. 
 
Nämnden får tillsätta kommittéer för beredning 
av särskilda frågor. Nämnden ska ge direktiv för 
kommittés arbete. 
 
SLS ordförande leder verksamheten, är dess 
främste företrädare och representerar SLS i såväl 
nationella som internationella sammanhang. Vid 
förhinder för den vetenskapliga sekreteraren och 
ordförandena i de permanenta delegationerna att 
sköta sina befattningar tillkommer det SLS 
ordförande att förordna ställföreträdare. Varar 
förhindret längre tid än en månad ska nämnden 
besluta om ersättare. 
 
Vid förhinder för ordföranden är det 
hans/hennes uppgift att delegera till annan 
person inom SLS ledning att föra dess talan. 
 
SLS vetenskapliga sekreterare är ansvarig för 
programaktiviteter och leder arbetet i SLS 
programkommitté. 
 
Vårdare av boksamlingarna ska utöva tillsyn 
över SLS bibliotek samt handha och vårda SLS 
boksamlingar. Vårdaren ska representera 
sällskapet i Karolinska Institutets Kulturråd. 
 
Värd och biträdande värdar ska ordna 
sammankomst i anslutning till SLS årshögtid 
samt i övrigt främja trevnaden inom SLS, särskilt 
i anslutning till sammankomster som anordnas 
av SLS. Tillsammans med kanslichefen ska 
värden utöva tillsyn över SLS lokaler och till 
dessa hörande inventarier. 
 
Vårdare av porträtt-, medalj- och 
medicinhistoriska samlingar ska handha och 
vårda SLS samlingar och ansvara för desamma. 
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Vårdare av porträtt-, medalj- och 
medicinhistoriska samlingar ska handha och 
vårda Sällskapets samlingar och ansvara för 
desamma. 
 
Nämndens ledamöter samt Sällskapets övriga 
funktionärer får i vissa fall arvoden inom ramen 
för av Sällskapets fullmäktige fastställd budget. 
 
 

 
Nämndens ledamöter samt SLS övriga 
funktionärer får i vissa fall arvoden inom ramen 
för av SLS fullmäktige fastställd budget. 

 

Förslag till ändring av Sällskapets arbetsordning 
 
Nuvarande lydelse 
Sällskapets arbetsordning 

Ny lydelse 
Svenska Läkaresällskapets arbetsordning 
 

§ 1 Svenska Läkaresällskapets verksamhetsår 
och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 
december. 
 
§ 2 Sällskapet håller sitt fullmäktigemöte på 
kallelse av nämnden. Fullmäktiges 
arbetsordning återfinns i stadgarna (se § 10). 
 
§ 3 Sällskapet firar årshögtid en gång årligen, 
normalt under oktober eller november månad. 
Vid årshögtiden äger prisutdelning rum, och 
tillgängliga pris och understöd tillkännages. 
Ordföranden håller föredrag över självvalt ämne. 
 
§ 4 Sällskapet erbjuder medlemmarna, särskilt 
sektionerna, delegationerna och kommittéerna, 
möjligheten att anordna vetenskapliga 
sammankomster eller debatter kring aktuella 
områden som anknyter till Sällskapets 
kärnområden, forskning, utbildning, etik och 
kvalitet. 
 
Sammankomsterna och debatterna är öppna för 
andra än medlemmar i Sällskapet. Nämnden kan 
dock besluta att sammankomst ska vara öppen 
endast för medlemmar. 
 
§ 5 Sällskapet anordnar därutöver vetenskapliga 
symposier och konferenser samt kulturella 
sammankomster i syfte att ytterligare främja 
dess ändamål. 
 
§ 6 Sällskapet utdelar pris, medaljer, stipendier 
och forskningsanslag från de under dess 
förvaltning ställda stiftelser och övriga medel, i 
enlighet med gällande reglementen. 

§ 1 Svenska Läkaresällskapets (SLS) 
verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 
januari till 31 december. 
 
§ 2 SLS håller sitt fullmäktigemöte på kallelse av 
nämnden. Fullmäktiges arbetsordning återfinns i 
stadgarna (se § 10). 
 
§ 3 SLS firar årshögtid en gång årligen, normalt 
under oktober eller november månad. Vid 
årshögtiden äger prisutdelning rum, och 
tillgängliga pris och understöd tillkännages. 
Ordföranden håller föredrag över självvalt ämne. 
 
§ 4 SLS erbjuder medlemsföreningarna, 
sektionerna, delegationerna, kommittéerna och 
de individuella medlemmarna möjligheten att 
anordna vetenskapliga sammankomster eller 
debatter kring aktuella områden som anknyter 
till SLS kärnområden, forskning, utbildning, etik 
och kvalitet. 
 
Sammankomsterna och debatterna är öppna för 
andra än medlemmar i SLS. Nämnden kan dock 
besluta att sammankomst ska vara öppen endast 
för medlemmar. 
 
§ 5 SLS anordnar därutöver vetenskapliga 
symposier och konferenser samt kulturella 
sammankomster i syfte att ytterligare främja 
dess ändamål. 
 
§ 6 SLS utdelar pris, medaljer, stipendier och 
forskningsanslag från de under dess förvaltning 
ställda stiftelser och övriga medel, i enlighet 
med gällande reglementen. 
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Förslag till ändring av arbetsordning för Sällskapets delegation för forskning 
 
Nuvarande lydelse 
Arbetsordning för Sällskapets delegation för 
forskning 
 

Ny lydelse 
Arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets 
delegation för forskning 

§ 1 För beredning av frågor rörande forskning 
samt utdelning av bidrag med stöd av 
Sällskapets forskningsfonder och externa 
stiftelser som står under Sällskapets förvaltning 
samt andra fonder vars medel utdelas genom 
Sällskapet har Sällskapet en delegation för 
forskning. Delegationen ska på eget initiativ 
följa den medicinska forskningen och, på 
anmodan av Sällskapets fullmäktige eller 
nämnd, ge nämnden råd och upplysningar i 
sådana frågor som har betydelse för den 
medicinska forskningen. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period i följd, samt 
åtta andra ledamöter valda av nämnden efter 
förslag av sektionerna och/eller 
delegationsordföranden. Ledamöterna utses för 
en period av tre år med möjlighet till omval för 
ytterligare en period i följd. 
 
§ 3 För att prioritetsordna ansökningar om 
forskningsstöd hos Sällskapet tillsammans med 
delegationen finns prioriteringskommitté som är 
permanent adjungerad till delegationen och 
består av 15–25 ledamöter. Dessa utses av 
Sällskapets delegation för forskning, efter 
förslag av främst sektionerna, för en period av 
tre år med möjlighet till omval för ytterligare en 
period i följd. 
 
§ 4 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid Sällskapets fullmäktigemöte. 
 

§ 1 För beredning av frågor rörande forskning 
samt utdelning av bidrag med stöd av Svenska 
Läkaresällskapets (SLS) forskningsfonder och 
externa stiftelser som står under SLS förvaltning 
samt andra fonder vars medel utdelas genom 
SLS har SLS en delegation för forskning. 
Delegationen ska på eget initiativ följa den 
medicinska forskningen och, på anmodan av 
SLS fullmäktige eller nämnd, ge nämnden råd 
och upplysningar i sådana frågor som har 
betydelse för den medicinska forskningen. 
 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period i följd, samt 
åtta andra ledamöter valda av nämnden efter 
förslag av medlemsföreningarna, sektionerna 
och/eller delegationsordföranden. Ledamöterna 
utses för en period av tre år med möjlighet till 
omval för ytterligare en period i följd. 
 
§ 3 För att prioritetsordna ansökningar om 
forskningsstöd hos SLS tillsammans med 
delegationen finns prioriteringskommitté som är 
permanent adjungerad till delegationen och 
består av 15–25 ledamöter. Dessa utses av SLS 
delegation för forskning, efter förslag av främst 
medlemsföreningarna och sektionerna, för en 
period av tre år med möjlighet till omval för 
ytterligare en period i följd. 
 
§ 4 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid SLS fullmäktigemöte. 

 

Förslag till ändring av arbetsordning för Sällskapets delegation för utbildning 
 
Nuvarande lydelse 
Arbetsordning för Sällskapets delegation för 
utbildning 
 

Ny lydelse 
Arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets 
delegation för utbildning 
 

§ 1 För att främja läkares utbildning har 
Sällskapet en delegation för utbildning. 
Delegationen ska på eget initiativ eller på 
uppmaning av Sällskapets fullmäktige eller 
nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och 

§ 1 För att främja läkares utbildning har Svenska 
Läkaresällskapet (SLS) en delegation för 
utbildning. Delegationen ska på eget initiativ 
eller på uppmaning av SLS fullmäktige eller 
nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och 



32 
 

      

 

upplysningar i sådana frågor som har betydelse 
för den medicinska utbildningen. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period.  
 
§ 3 I delegationen ingår dessutom högst åtta 
övriga ledamöter, varav sju utses av nämnden 
för en period av tre år, med möjlighet till omval 
för ytterligare en period i följd. Ledamöterna 
väljs efter förslag av sektionerna och/eller 
delegationens ordförande. Minst en av 
ledamöterna bör vid inval vara läkare under 
specialistutbildning. 
 
§ 4 Delegationen kan utse viss person att som 
adjungerad ledamot i delegationen delta i 
behandlingen av ett visst ärende eller delta i 
delegationens arbete under kortare eller längre 
tid. 
 
§ 5 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid Sällskapets fullmäktigemöte. 
 

upplysningar i sådana frågor som har betydelse 
för den medicinska utbildningen. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period.  
 
§ 3 I delegationen ingår dessutom högst åtta 
övriga ledamöter, varav sju utses av nämnden 
för en period av tre år, med möjlighet till omval 
för ytterligare en period i följd. Ledamöterna 
väljs efter förslag av medlemsföreningarna och 
sektionerna och/eller delegationens ordförande. 
Minst en av ledamöterna bör vid inval vara 
läkare under specialistutbildning. 
 
§ 4 Delegationen kan utse viss person att som 
adjungerad ledamot i delegationen delta i 
behandlingen av ett visst ärende eller delta i 
delegationens arbete under kortare eller längre 
tid. 
 
§ 5 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid SLS fullmäktigemöte. 
 

 

Förslag till ändring av arbetsordning för Sällskapets delegation för medicinsk etik 
 
Nuvarande lydelse 
Arbetsordning för Sällskapets delegation för 
medicinsk etik 
 

Ny lydelse 
Arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets 
delegation för medicinsk etik 
 

§ 1 För att främja den medicinska etiken har 
Sällskapet en delegation för medicinsk etik. 
Delegationen ska, på eget initiativ eller på 
uppmaning av Sällskapets fullmäktige eller 
nämnd, bereda frågor rörande medicinsk etik 
och ge nämnden råd och upplysningar i sådana 
frågor. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period. I 
delegationen ingår dessutom sju andra 
ledamöter, valda av nämnden efter förslag av 
sektionerna och/eller delegationsordföranden, 
samt tre representanter för allmänheten, valda av 
fullmäktige. Även annan än medlem i Sällskapet 
kan ingå i delegationen. 
 
§ 3 Ledamöter väljs för en period av tre år med 
möjlighet till omval för ytterligare en period. 
 

§ 1 För att främja den medicinska etiken har 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) en delegation 
för medicinsk etik. Delegationen ska, på eget 
initiativ eller på uppmaning av SLS fullmäktige 
eller nämnd, bereda frågor rörande medicinsk 
etik och ge nämnden råd och upplysningar i 
sådana frågor. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period. I 
delegationen ingår dessutom sju andra 
ledamöter, valda av nämnden efter förslag av 
medlemsföreningarna och sektionerna och/eller 
delegationsordföranden, samt tre representanter 
för allmänheten, valda av fullmäktige. Även 
annan än medlem i SLS kan ingå i delegationen. 
 
§ 3 Ledamöter väljs för en period av tre år med 
möjlighet till omval för ytterligare en period. 
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§ 4 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid Sällskapets fullmäktigemöte. 
 

§ 4 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid SLS fullmäktigemöte. 

 

Förslag till ändring av arbetsordning för Sällskapets delegation för medicinsk kvalitet 
 
Nuvarande lydelse 
Arbetsordning för Sällskapets delegation för 
medicinsk kvalitet 
 

Ny lydelse 
Arbetsordning för Svenska Läkaresällskapets  
delegation för medicinsk kvalitet 
 

§ 1 För att främja kvaliteten i hälso- och 
sjukvården har Sällskapet en delegation för 
medicinsk kvalitet. Delegationen ska, på eget 
initiativ eller på uppmaning av Sällskapets 
fullmäktige eller nämnd, bereda frågor rörande 
medicinsk kvalitet och ge nämnden råd och 
upplysningar i sådana frågor. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period. 
 
§ 3 I delegationen ingår dessutom högst åtta 
övriga ledamöter, som utses av nämnden för en 
period av tre år, med möjlighet till omval för 
ytterligare en period i följd. Ledamöterna väljs 
efter förslag av sektionerna och/eller 
delegationens ordförande. 
 
§ 4 Delegationen kan utse viss person att som 
adjungerad ledamot i delegationen delta i 
behandlingen av ett visst ärende eller delta i 
delegationens arbete under kortare eller längre 
tid. 
 
§ 5 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid Sällskapets fullmäktigemöte. 
 

§ 1 För att främja kvaliteten i hälso- och 
sjukvården har Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
en delegation för medicinsk kvalitet. 
Delegationen ska, på eget initiativ eller på 
uppmaning av SLS fullmäktige eller nämnd, 
bereda frågor rörande medicinsk kvalitet och ge 
nämnden råd och upplysningar i sådana frågor. 
 
§ 2 Delegationen leds av sin ordförande, vald av 
fullmäktige för en period av tre år med möjlighet 
till omval för ytterligare en period. 
 
§ 3 I delegationen ingår dessutom högst åtta 
övriga ledamöter, som utses av nämnden för en 
period av tre år, med möjlighet till omval för 
ytterligare en period i följd. Ledamöterna väljs 
efter förslag av medlemsföreningarna och 
sektionerna och/eller delegationens ordförande. 
 
§ 4 Delegationen kan utse viss person att som 
adjungerad ledamot i delegationen delta i 
behandlingen av ett visst ärende eller delta i 
delegationens arbete under kortare eller längre 
tid. 
 
§ 5 Delegationen ska avge berättelse över sin 
verksamhet vid SLS fullmäktigemöte. 
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Förslag till ändring av normalstadgar för Svenska Läkaresällskapets sektioner 
 
Nuvarande lydelse 
Normalstadgar för Svenska Läkaresällskapets 
sektioner 

Ny lydelse 
Normalstadgar för Svenska Läkaresällskapets 
(SLS) medlemsföreningar och sektioner 
 

§ 1  … utgör en sammanslutning av … Till 
medlem kan antas legitimerad läkare och väljas 
blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare 
eller företrädare för medicinen närstående 
verksamhet. … är Sällskapets sektion för … 
 
 
 
 
 
§ 2  …s ändamål är att främja … vad avser 
forskning och utbildning samt hälso- och 
sjukvård. 
 
Som Sällskapets sektion för … ordnas 
vetenskapliga presentationer vid Sällskapets 
sammankomster i överensstämmelse med 
Sällskapets arbetsordning samt avger utlåtande i 
eller handlägger ärenden som hänskjutits till 
sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden 
som berör annan/andra sektion/er i Sällskapet 
ska samråd med denna/dessa ske. 
 
 
§ 3 Ansökan om medlemskap ska göras till 
styrelsen och behandlas av denna. 
  
Styrelseledamot ska vara medlem eller 
associerad medlem i Sällskapet.  
 
Medlem som önskar utträda ur sektionen ska 
anmäla detta skriftligen till styrelsen, som 
beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur 
sektionen om fastställd årsavgift inte betalats 
under två på varandra följande år. 
 
 
 
§ 4 Till hedersledamot kan sektionens årsmöte 
på förslag av styrelsen kalla svensk eller 
utländsk person, vars insatser varit av 
utomordentlig betydelse för … utveckling. 
 
Styrelsen kan på förslag utse läkare, annan 
medicinsk yrkesutövare eller företrädare för 
medicinen närstående verksamhet att bli 
korresponderande ledamot i … 
 

§ 1  … utgör en riksomfattande sammanslutning 
av … Till medlem kan antas legitimerad läkare 
och väljas blivande läkare, annan medicinsk 
yrkesutövare eller företrädare för medicinen 
närstående verksamhet. … är en 
medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet 
(SLS).  
Alt. för sektion: … är Svenska 
Läkaresällskapets (SLS) sektion för … 
 
§ 2  …s ändamål är att främja … vad avser 
forskning, utbildning och utveckling. 
 
 
Som SLS medlemsförening/sektion för … ordnas 
vetenskapliga presentationer vid SLS 
sammankomster i överensstämmelse med SLS 
arbetsordning samt avges utlåtande i eller 
handläggs ärenden som hänskjutits till 
medlemsföreningen/sektionen. Vid 
handläggning av sådana ärenden som berör 
annan/andra medlemsförening/ar/sektion/er i 
SLS ska samråd med denna/dessa ske.  
 
§ 3 Ansökan om medlemskap ska göras till 
styrelsen och behandlas av denna.  
 
 
 
 
Medlem som önskar utträda ur 
medlemsföreningen/sektionen ska anmäla detta 
skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. 
Medlem anses ha utträtt ur 
medlemsföreningen/sektionen om fastställd 
årsavgift inte betalats under två på varandra 
följande år.  
 
§ 4 Till hedersledamot kan 
medlemsföreningens/sektionens årsmöte på 
förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk 
person, vars insatser varit av utomordentlig 
betydelse för … utveckling. 
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§ 5  …s angelägenheter handhas av en styrelse 
som valts vid årsmöte och består av minst 
ordförande, vice ordförande, vetenskaplig 
sekreterare, facklig sekreterare och skattmästare. 
Den vetenskapliga sekreteraren och fackliga 
sekreteraren får inte vara samma person. 
Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar eller 
associerade medlemmar i Sällskapet. 
 
Uppgifter om sektionens funktionärer ska efter 
förrättade val snarast sändas till Sällskapet. 
 
 
 
 
 
§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av sin 
ordförande. Ordföranden är skyldig att 
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter 
gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför 
när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid 
lika röstetal avgör ordföranden. Vid 
styrelsemöte, sektionsmöte och årsmöte ska 
protokoll föras. 
 
Ärende kan avgöras vid sammanträde per 
capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense 
om beslutet. 
 
Beslut i ärenden som berör för Sällskapet 
gemensamma angelägenheter ska snarast sändas 
till Sällskapets nämnd. 
 

§ 4a …s medlemsregister innehåller följande 
uppgifter … 
 
Uppgifter från medlemsregistret ska årligen den 
1 november lämnas till SLS för att medlem ska 
kunna få nyttja förmåner (se § 13) och för att 
föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat 
i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. 
Uppgifterna som lämnas ska avse de 
medlemmar i registret som fanns registrerade 
den 1 september samma år.  
 
Alt. för sektion: Uppgifter från 
medlemsregistret ska årligen den 1 november 
lämnas till SLS för att sektionens mandat i SLS 
fullmäktige ska kunna beräknas. Uppgifterna 
som lämnas ska avse de medlemmar i registret 
som fanns registrerade den 1 september samma 
år.   
 
§ 5 …s angelägenheter handhas av en styrelse 
som valts vid årsmöte och består av minst 
ordförande, vice ordförande, vetenskaplig 
sekreterare, facklig sekreterare och skattmästare. 
Den vetenskapliga sekreteraren och fackliga 
sekreteraren får inte vara samma person. 
Ledamot i medlemsföreningens styrelse som 
deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.  
Alt. för sektion: Samtliga i sektionens styrelse 
ska vara enskilda medlemmar eller associerade 
medlemmar i SLS. 
 
Uppgifter om medlemsföreningens/sektionens 
funktionärer ska efter förrättade val snarast 
sändas till SLS. 
 
§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av sin 
ordförande. Ordföranden är skyldig att 
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter 
gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför 
när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid 
lika röstetal avgör ordföranden. Vid 
styrelsemöte, sektionsmöte och årsmöte ska 
protokoll föras. 
 
Ärende kan avgöras vid sammanträde per 
capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense 
om beslutet. 
 
Beslut i ärenden som berör för SLS 
gemensamma angelägenheter ska snarast sändas 
till SLS nämnd. 
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§ 7 Förslag till val som ska förrättas vid 
sektionens årsmöte upprättas av en valberedning 
bestående av minst tre ledamöter. 
 
 
§ 8  …s räkenskapsår omfattar tiden …  …s 
årsmöte äger rum under någon av månaderna … 
på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte 
föredras styrelse- och revisionsberättelse, 
beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs 
årsavgiftens storlek samt väljs 
styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant 
för dessa samt representant(er) i Sällskapets 
fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för 
denne (dessa) för en tid av två år. Vid årsmötet 
väljs valberedning. Fullmäktigeledamot 
(suppleant) ska vara medlem i Sällskapet. 
 
 
 
 
Fråga eller frågor som sektion ska föra upp på 
fullmäktigemötets föredragningslista bör 
behandlas på ordinarie möte med sektionen och 
sändas till Sällskapets nämnd minst två månader 
före ordinarie fullmäktigemöte. 
 
Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till 
medlemmarna minst fjorton dagar i förväg. 
 
Extra möte ska hållas när sektionsstyrelse eller 
minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för 
att behandla uppgivet ärende. 
 
 
 
§ 9 Omröstning vid val sker öppet, om inte annat 
begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom 
lottning. 
 
Sektionen kan besluta om att tillåta röstning på 
distans. Det är sektionsordförandens ansvar att 
bedöma om det behövs särskilda åtgärder för att 
kontrollera att de röstande är röstberättigade. 
 
Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, 
genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör 
ordföranden vid mötet. 
 
 
 
§ 10 Medlem i Sällskapet, som inte är 
sektionsmedlem, äger tillträde till sektionens 
sammanträden med rätt att delta i 

§ 7 Förslag till val som ska förrättas vid 
medlemsföreningens/sektionens årsmöte 
upprättas av en valberedning bestående av minst 
tre ledamöter. 
 
§ 8 …s räkenskapsår omfattar tiden …  …s 
årsmöte äger rum under någon av månaderna … 
på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte 
föredras styrelse- och revisionsberättelse, 
beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs 
årsavgiftens storlek samt väljs 
styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant 
för dessa samt valberedning. Vid årsmötet väljs 
ledamot/ledamöter i SLS fullmäktigeförsamling 
och suppleant(er) för denne (dessa) för en tid av 
två år. Medlemsförenings ledamot (suppleant) i 
SLS fullmäktige ska vara läkare. 
Alt. för sektion: Sektions ledamot (suppleant) i 
SLS fullmäktige ska vara enskild medlem eller 
associerad medlem i SLS 
 
Fråga eller frågor som medlemsförening/sektion 
ska föra upp på SLS fullmäktigemötets 
föredragningslista bör behandlas på ordinarie 
möte med medlemsföreningen/sektionen och 
sändas till SLS nämnd minst två månader före 
SLS ordinarie fullmäktigemöte. 
 
Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till 
medlemmarna minst femton dagar i förväg. 
 
Extra möte ska hållas när 
föreningsstyrelse/sektionsstyrelse eller minst tio 
medlemmar skriftligen begär sådant för att 
behandla uppgivet ärende. 
 
§ 9 Omröstning vid val sker öppet, om inte annat 
begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom 
lottning. 
 
Medlemsföreningen/sektionen kan besluta om att 
tillåta röstning på distans. Det är 
medlemsföreningens 
ordförandes/sektionsordförandens ansvar att 
bedöma om det behövs särskilda åtgärder för att 
kontrollera att de röstande är röstberättigade. 
 
Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, 
genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör 
ordföranden vid mötet. 
 
§ 10 Nämndledamot i SLS, som inte är medlem i 
medlemsföreningen/sektionsmedlem, äger 
tillträde till medlemsföreningens/sektionens 
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förhandlingarna men inte i sektionens beslut. 
Sektionsmedlem ska vara medlem i Sällskapet 
för att kunna delta i beslut om speciella frågor 
som avses i § 2, andra stycket. 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast 
äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om 
ändring lämnas minst två månader före årsmötet 
i styrelsen. 
 
Förslag om stadgeändring tillsammans med 
styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till 
medlemmarna med kallelsen till årsmötet. 
 
För ändring fordras att minst två tredjedelar av 
de vid mötet närvarande medlemmarna är ense 
om beslutet. 
 
Beslutad ändring träder i kraft sedan Sällskapets 
nämnd fastställt den. 

årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men 
inte i medlemsföreningens/sektionens beslut. 
Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare 
för att kunna delta i beslut om speciella frågor 
som avses i § 2, andra stycket. 
Alt. för sektion: Sektionsmedlem bör vara 
enskild medlem i SLS för att kunna delta i beslut 
om speciella frågor som avses i § 2, andra 
stycket. 
 
§ 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast 
äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om 
ändring lämnas minst två månader före årsmötet 
till styrelsen. 
 
Förslag om stadgeändring tillsammans med 
styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till 
medlemmarna med kallelsen till årsmötet. 
 
För ändring fordras att minst två tredjedelar av 
de vid mötet närvarande medlemmarna är ense 
om beslutet. 
 
Beslutad ändring träder i kraft sedan SLS nämnd 
fastställt den. 
 
§ 12 … samlar in och behandlar 
personuppgifter (se § 4a) för att bedriva den 
stadgereglerade verksamheten. …behandlar 
personuppgifter för att administrera föreningens 
angelägenheter, utöva olika aktiviteter, 
kommunicera med medlemmar samt hantera 
olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga 
grunden för behandlingen är avtal (dessa 
stadgar). 
 
… behandlar även personuppgifter om 
medlemmar i andra fall till exempel … 
 
§ 13 Inbördes arrangemang mellan föreningen 
och SLS  
… och SLS har ett samarbete för att skapa 
nyttor både för … och för medlemmarna i 
föreningarna. Det föreligger därför ett 
gemensamt personuppgiftsansvar mellan … och 
SLS rörande föreningens medlemmar.  
 
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret 
ser ut så här: 
 
SLS behandlar personuppgifter för sina egna 
ändamål enligt vad som framgår av SLS 
stadgar.  
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… behandlar personuppgifter för sina egna 
ändamål enligt vad som framgår av stadgarna 
(§ 12).  
 
Det gemensamma området där personuppgifter 
behandlas gemensamt är då … lämnar in sitt 
medlemsregister till SLS för följande ändamål; 
 
- beräkning av avgift till SLS (se § 4a andra 
stycket), 
 
- beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 4a 
andra stycket),  
 
- när SLS gör kontroll av medlemskap vid 
ansökan om forskningsanslag och deltagande i 
aktiviteter samt  
 
-när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter 
och verksamhet så att föreningsmedlem kan 
utnyttja dessa.  
 
Föreningen får inte radera personuppgifter 
förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.   
 
SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för 
registrerad som vill utöva sina rättigheter både 
för SLS egna behandling och för den 
gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. 
… är kontaktpunkt för sin egen behandling (se 
webbsida för kontaktuppgifter). 
 
Alt. för sektion: 
§ 13 Inbördes arrangemang mellan sektionen 
och SLS 
… och SLS har ett samarbete som innebär att 
sektion kan få rösträtt i SLS. Det föreligger 
därför ett gemensamt personuppgiftsansvar 
mellan … och SLS rörande sektionens 
medlemmar.  
 
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret 
ser ut så här: 
 
SLS behandlar personuppgifter för sina egna 
ändamål enligt vad som framgår av SLS 
stadgar.  
 
… behandlar personuppgifter för sina egna 
ändamål enligt vad som framgår av stadgarna 
(§ 12).  
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Det gemensamma området där personuppgifter 
behandlas gemensamt är då … lämnar in sitt 
medlemsregister till SLS för följande ändamål; 
 
- beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 4a 
andra stycket).  
 
SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för 
registrerad som vill utöva sina rättigheter både 
för SLS egna behandling och för den 
gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. 
… är kontaktpunkt för sin egen behandling (se 
sektionens webbsida för kontaktuppgifter). 
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