
Bästa medlem i Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), 

På årsmötet den 27 november 2019 kommer vi att diskutera och fatta beslut i en viktig fråga 

som rör medlemskapet i vår förening. Som ni säkert vet så är SNF Svenska läkaresällskapets 

(SLS) sektion för njurmedicin. Man kan se det som att SLS är vår specialitetsövergripande 

moderförening. Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga och professionella 

organisation och är politiskt och fackligt obunden. Läkarförbundet har en annan roll som 

professionens fackliga organisation. I våra stadgar står det att SNF ”bör verka för att läkare 

som tillhör föreningen även är ledamot av Svenska Läkaresällskapet”.  

Den 14 maj 2019 beslutade SLS fullmäktige att inrätta en ny medlemskategori; 

medlemsförening från den 1 jan 2021. Det innebär att sektioner kan bli medlemsföreningar i 

SLS och att alla medlemmar i sektionen, som är läkare, därigenom också blir medlemmar i 

SLS. Alternativet är att SNF fortsätter att vara sektion ungefär på samma sätt som nu.  

Varför genomförde SLS medlemsreformen?  

Under de senaste åren har medlemsantalet i SLS minskat vilket försvagat organisationen. 

Professionen har blivit mer fragmenterad trots att det finns många viktiga 

specialitetsövergripande frågor att driva kring t.ex. forskning, utbildning och etik. Genom att 

samla landets specialistföreningar och deras medlemmar i en organisation hoppas SLS kunna 

stärka läkarprofessionens röst i samhällsdebatten och öka förutsättningarna för 

specialitetsövergripande aktiviteter. Mer information om medlemsreformen finner ni här: 

https://www.sls.se/om-oss/organisation/medlemsreform/ 

 

På årsmötet den 27/11 har vi följande alternativ att välja mellan: 

A. SNF blir medlemsförening i SLS med start 2021. 

- medlemmar i SNF som är läkare blir också medlemmar i SLS 

- ger ökat inflytande i SLS fullmäktige jämfört med alternativ ”B” 

- medlemmar kan nyttja SLS lokaler till förmånligare villkor 

- medlemmar kan söka forskningsanslag 

- medlemmar kan delta i SLS programverksamhet till kraftigt reducerat pris 

- lägre kostnad för ”dubbelt medlemskap” jämfört med alternativ ”B” 

- SNF betalar cirka 140 kr per ordinarie medlem till SLS (70 kr för pensionärer och 

för de som är medlem i mer än en specialistförening) 

- SNFs stadgar måste anpassas 

- medlemsavgift för 2021 föreslås bli 400 kr för ordinarie, och 0 kr för pensionär  

 

B. SNF kvarstår som sektion från och med 2021. 

- medlemskap i SLS individuellt och hanteras som idag  

- minskat inflytande i SLS fullmäktige  

- endast de medlemmar i SNF som också har individuellt medlemskap i SLS kan ta 

del av ovanstående förmåner och söka forskningsanslag 

- högre kostnad för ”dubbelt medlemskap” (medlemsavgift i SLS är 700 kr) 

- våra stadgar behöver inte anpassas 

- medlemsavgift oförändrad 2021, 300 kr för ordinarie och 0 kr för pensionär 



Styrelsens yrkande med motivering: 

Styrelsen har diskuterat frågan under 2019. Vi yrkar för alternativ ”A”, att SNF blir 

medlemsförening i SLS från 2021.  

Vi tycker att det är viktigt med en stark, oberoende, professionsförening som kan påverka 

hälso- och sjukvårdens utveckling och värna om det centrala i läkargärningen: klinisk 

kompetens, ett etiskt förhållningssätt, forskning och utbildning. Som remissinstans och 

diskussionspart blir vi starkare om vi agerar som nationell professionsförening och inte som 

enskild sektion. Genom att bli medlemsförening ökar också våra möjligheter att driva frågor 

som är av vikt för oss njurmedicinare inom SLS. Avslutningsvis bedömer vi att alternativet att 

bli medlemsförening bäst stämmer överens med vår förenings stadgar. 

 

Gregor Guron, ordförande i SNF    

 

 

 


