
Uppdrag till styrelsen 2023 från årsmötet 2022

1. Förändring i KUFs medlemsbas - Sexåriga läkarprogrammet och införandet av BT

Övergången till ett sexårigt läkarprogram innebär att läkarlegitimation inom några år kommer att

börja ges vid läkarexamen. Med dagens stadgar hos Svenska Läkaresällskapet innebär det att

AT-läkarna försvinner som potentiell medlemsbas utan att ersättas av BT-läkarna, såvida inte Svenska

Läkaresällskapets stadgar ändras. Kandidat- och underläkarföreningen behöver därför innan dess ta

ställning för, och försöka vinna stöd för, de eventuella ändringar av Svenska Läkaresällskapets stadgar

som krävs för att Kandidat- och underläkarföreningen ska kunna fylla den funktion som föreningen

önskar, oavsett om det är att avgränsas till enbart läkarstudenter, eller om BT-läkare ska kunna

fortsätta vara medlemmar, eller om även ST-läkare ska kunna vara medlemmar i Kandidat- och

underläkarföreningen.

Under verksamhetsåret 2022 har ämnet lyfts inom styrelsen samt i SLS nämnd och styrelsen 2022 är

överens om att föreningen på något sätt bör involvera läkare efter legitimation och inte enbart

läkarstudenter. Kan en möjlig väg vara att sätta gränsen för medlemskap vid påbörjad ST eller är det

mer optimalt att dra gränsen vid gruppen legitimerad läkare innan BT? Eftersom det i nuläget är

oklart hur BT och ST kommer vara strukturerat framöver och även hur långa väntetiderna kommer

vara innan påbörjad BT och därmed vet vi inte hur stor gruppen legitimerad läkare innan BT kommer

bli kan beslut inte fattas i nuläget. Kontakt har tagits med juristerna på SLS kansli, Susann Asplund

och Malin Henriksson, och denna diskussion måste fortgå tillsammans med SLS nämnd och kansli för

att SLS KUF ska bli en så bra förening som möjligt.

2. Förändring i KUFs medlemsbas - Sexåriga läkarprogrammet och införandet av BT

Styrelsen 2022 har diskuterat frågan kring huruvida svenska läkarstudenter vid utländska

läkarprogram ska kunna bli medlemmar i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och

underläkarförening, och i förlängning då även i SLS. Detta gäller även de som har tagit utländsk

läkarexamen och är yrkesaktiva i Sverige men ännu inte har erhållit läkarlegitimation (och inte är

specialistläkare i eventuellt annat hemland).

I nuläget regleras detta av SLS stadgar, där det framgår följande:

§ 3 Medlemskap

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 studerandemedlem kan efter ansökan antas studerande under grundutbildning till läkare vid

svensk medicinsk fakultet.

Detta innebär att studenter på läkarutbildning utanför Norden inte kan bli medlemmar i KUF eller

SLS. Frågan har lyfts för diskussion med SLS nämnd, som i det stora hela ställde sig positiva till en

förändring men det krävs innan dess en utredning i frågan med hjälp av juristerna på kansliet. Detta

för att specificera exakt vilka grupper som berörs och som skulle kunna bli inkluderade i



medlemsbasen. Bör det till exempel handla om alla svenska läkarstudenter vid universitet i hela

världen, eller enbart Europa? Bör svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd krävas för att

möjliggöra medlemskap för att försäkra sig om att personen i fråga har anknytning till och troligtvis

kommer verka som läkare i Sverige?

Styrelsen 2022 ställer sig positiva till att yrkesverksamma underläkare i Sverige innan legitimation

som har utbildat sig utomlands bör kunna bli medlemmar i föreningen, men särskiljer denna grupp

från studenter som studerar utomlands. Styrelsen 2022 inser även att båda frågorna behöver utredas

närmare innan förslag kring stadgeändringar i SLS stadga görs. Denna utredning planeras att påbörjas

under senhösten 2022.

SLS Kandidat- och underläkarföreningens styrelse 2022 föreslår därför att årsmötet ger i uppdrag till

styrelsen 2023 att fortsätta utreda tillsammans med kansliet huruvida svenska läkarstudenter vid

medicinsk fakultet utomlands och personer som har tagit utländsk läkarexamen och är yrkesaktiva i

Sverige men ännu inte har fått läkarlegitimation bör kunna bli medlemmar i SLS KUF. Om man finner

detta lämpligt bör en motion formuleras till SLS Fullmäktige 2023.

3. Lokalorter

Om propositionen Stadgeförändringar kring KUFs lokalortsverksamhet blir godkänd av årsmötet 2022

kommer detta innebära en förändring av styrelseuppbyggnaden från och med 1 januari 2024. Detta

innebär även att styrelsen 2024 kommer behöva uppdatera arbetsordningen där rollen

lokalordförande ska tas bort. Med detta uppdrag till styrelsen 2023 vill årsmötet att styrelsen

fortsätter att bevaka denna fråga och arbetar för att genomröstade stadgeförändringar sker och att

styrelsens sammansättning uppdateras.

Dock är det viktigt att nämna att på orter där lokalverksamheten är aktiv och välfungerande så ska

denna uppmuntras och absolut inte hämmas. Den nationella styrelsen bör fortsätta att stötta både

ekonomiskt och med kunskap och arbetskraft vid behov, även om det inte finns en invald

representant i den nationella styrelsen.

4. Medlemsvärvning och rekrytering

Föreningen har på senare år tappat medlemmar och behöver utveckla sin nyrekrytering och

marknadsföring. Digitala informationskvällar kan vara en väg framåt, men har rönt blandad framgång

under de senaste terminerna. Fortsatt utveckling av värvningsmaterial och strategier är önskvärd för

att föreningen ska fortsätta vara aktuell och behålla sin givna plats inom SLS.

5. Nationella intressegrupper

Nationella intressegrupper är ett sätt för intresserade medlemmar att delta i föreningens arbete

inom ett avgränsat område. De är tänkta att ledas av respektive ämnessekreterare och kan fungera

som plattform för ett aktivt engagemang, som avlastning för ledamoten och som rekryteringsbas för

framtida styrelser. Detta blir än mer aktuellt då föreningen satsar framåt med mer centrerar sin

verksamhet kring fokusområdena. Värvningsstrategin till de olika intressegrupperna behöver

utvecklas, vissa har flera aktiva medlemmar och andra enbart någon enstaka eller ingen. Hur

föreningen ska nå ut till medlemmarna och informerar om att de finns behöver ses över.



6. Genomgång av klimatpolicy

SLS KUF har en klimatpolicy och det framgår i protokoll från årsmötet 2019 att detta var senaste

tillfället då policyn reviderades. Det framgår dock i policyn att denna bör revideras med två års

mellanrum på ett årsmöte. Detta har tyvärr inte varit möjligt att göra för styrelsen 2022 och styrelsen

föreslår därför att årsmötet ålägger styrelsen 2023 att revidera och uppdatera Klimatpolicyn

tillhörande SLS Kandidat- och underläkarförening.


