
Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga 
sektioners stadgar 

• Systematisk genomgång av stadgar för sektioner inom  Svenska 
Läkaresällskapet som också är specialitetsföreningar inom läkarförbundet. 

• Några större sektioner utelämnades bl a sektioner för allmänmedicin, 
invärtesmedicin och kirurgi. 

• Endast skrivelse om vem som kan bli medlem samt ev krav på 
styrelsemedlems medlemskap i SLS/SLF har dokumenterats. 

Härifrån nås hemsidor och därmed stadgar för SLS sektioner 

http://sls.se/Sektioner-/Alla-sektioner/ 
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SFFA (svensk förening för allergi) - Specialitetsråd. En 
styrelsemedlem (specialitetsföreträdaren=SF) även 
medlem i specialitetsråd. Specialitetsföreträdaren 
handlägger självständigt (styrelsens) specialitetsfrågor. 
SF och S-råd medlemmar skall vara med i SLF 

Audiologi – sammanslutning av läkare. Läkare eller 
blivande läkare. Styrelsemedlem specialist el ST inom 
audiologi 

Beroende – sammanslutning av läkare. Läkare eller 
blivande läkare. Även annan än läkare kan bli medlem. 



Bild o funktionsmedicin –  Professionella yrkesutövare inom BFM.  
Medlemmar bör vara med i SLS och läkare även i SLF 
Styrelsemedlemmar ska vara med i SLS, läkare även i SLF 
  

Dermatologi –  Specialister i dermatologi samt andra läkare och forskare 
Alla medlemmar bör vara med i SLS, styrelseledamöter skall vara med i SLS 
 

Fysiologi –  Läkare och andra personer med intresse 
Läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen 
Även associerade medlemmar med lägre krav 
Medlem som är behörig därtill bör vara medlem i SLS och SLF. 
Medlem skall var med i SLS för att delta i beslut som rör SLS 
Medlem skall var med i SLF för att delta i beslut som rör SLF 
Styrelsemedlem som är behörig därtill skall vara medlem i SLS och SLF. 



Geriatrik –  Sammanslutning av personer med intresse 
Läkare, blivande läkare eller annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare 
för medicinen närstående verksamhet 
Medlem bör vara med i SLS och SLF. För att delta i SLS eller SLF beslut krävs 
medlemskap i respektive organisation 
Samma gäller styrelsemedlemmar 

Hand o plastik –  Intresserade läkare och vetenskapsmän 
Leg läkare eller annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för 
medicinen närstående verksamhet 
Medlem bör vara med i SLS och SLF.  
Styrelsemedlem ska vara med i SLS och SLF.  
 



Hematologi –  Intresserade läkare och vetenskapsmän 
Läkare verksam inom hematologi 
Övriga kan bli associerad medlem 
Medlem bör vara med i SLS och SLF.  
Styrelsemedlem ska vara med i SLS och SLF.  
 
 
 Klinisk mikrobiologi –  Intresserade läkare och vetenskapsmän 
Person intresserade med/klin mikrobiologi. Läkare, personer ur andra 
grupper med högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning med 
fördjupning inom mikrobiologi (vetenskaplig aktivitet) 

Lungmedicin –  sammanslutning av läkare och andra verksamma inom 
lungmedicin eller med ett särskilt intresse för lungmedicin 
Medlem ska vara med i SLS och SLF, om inte associerad medlem 
 
 



Medicinsk genetik –  Sammanslutning av personer med intresse inom den 
genetiska vetenskapen 
Läkare, blivande läkare eller annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare 
för medicinen närstående verksamhet 
Medlem som är behörig därtill bör vara med i SLS och SLF.  
Max 7 styrelsemedlemmar varav 3 ska vara med i SLF, alla ska var med i SLS 

Njurmedicin – Svenska specialister i njurmedicin samt andra läkare. Övriga 
kan bli adjungerade medlemmar. 

Oftalmologi – Svenska ögonläkare.  
Även annan intresserad läkare/vetenskapsman kan bli medlem. 
Medlem som är behörig därtill bör vara med i SLS och SLF.  
Styrelsemedlem som är behörig därtill skall vara med i SLS och SLF 
 
 
 



Patologi – Läkare verksamma inom patologi  
Annan intresserad läkarekan bli korresponderande medlem. 
Annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare kan bli adjungerad medlem 
 
 
 

Barnläkarföreningen – Svenska läkare verksamma inom pediatrik 
 
Föreningsmedlem skall vara med i SLS för att kunna delta i beslut om deras 
frågor. 
Styrelsens medlemmar skall vara med i SLS och SLF 
 

Reumatologi –läkare och forskare verksamma inom reumatologi eller på 
annat sätt intresserade personer 
Medlem, leg läkare inom reumatologi övriga assoc medlem 
 
Styrelsens medlemmar skall vara med i SLS och SLF 
 



Rättspsykiatri – Specialister inom psykiatri 
Läkare antingen medlem i SLS eller SLF 
Styrelsens medlemmar skall vara med i SLS och SLF 
 

Smärtlindring – Läkare med intresse för smärtlindring 
Specialist inom smärtlindring eller ST i ämnet. Även annan läkare kan bli 
medlem 
 
Socialmedicin – Personer som utövar socialmedicin praktiskt eller 
vetenskapligt 
Styrelsemedlem skall vara medlem i SLS och SLF. Övriga bör vara medlem 
Styrelsemedlem som ej är med i SLF får ej delta i dylika beslut 

Urologi – I huvudsak läkare inom urologi, men även andra personer 
verksamma inom urologi 
Läkare inom urologi men även andra kan bli medlemmar 
Styrelsemedlem skall vara medlem i SLS och SLF. Övriga bör vara i båda 
organisationer. 


