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...och årets sommarvikariat löper ut. 
Under våren rapporterades det bland 
annat i Mölndal om utlysning av underlä-
karvikariat i syfte att jobba som sjukskö-
terskor. Nu meddelas att endast fyra av 
dessa vikariat blivit tillsatta. En vinst för 
oss läkarstudenter och blivande läkare! 
Tack vare debattartiklar, upprop och inlägg 
från er medlemmar har vi lyckats se till 
att underläkare arbetar som underläkare. 
Vi har visat att efter fyra och ett halvt års 
utbildning är man redo att börja introdu-
ceras in i sin läkarroll som underläkare. 
Till detta har vi även lyckats undkomma 
regionernas försök att anställa underläkare 
att utföra samma arbetsuppgifter till en 
lägre lön än sjuksköterskorna. Sjukhuset 
i Mölndal menar däremot att de kommer 
att fortsätta utlysa dessa tjänster, precis 
som i Stockholm och Uppsala. Vårt arbete 
fortsätter därmed för att samla opinionen i 
vårt upprop (www.slf.se/student/upprop) - 
Skriv under och sprid gärna länken!

Sommaren har även bjudit på intressan-
ta panelsamtal och diskussioner under den 
årliga Almedalsveckan. Veckan inleddes 
bland annat med ett rapportsläpp från Sve-
riges Yngre Läkarförening, SYLF, där de vi-
sade att en tredjedel av unga läkare funde-
rar på att byta bransch. Dålig arbetsmiljö, 
lång väntetid till AT och låga löner uppgavs 
som anledningar till denna utveckling. För 
oss studenter och framtida läkare är detta 
särskilt oroande, eftersom det handlar om 
vår framtida arbetsplats. Äldrekollegor be-
vittnar även en vårdplatsbrist och allt mer 
tid för administration. Detta är tid som inte 
bara tas från patienterna, utan även från 

oss studenter. När handledningen brister 
påverkas vår utbildning och kompetensen 
för framtidens läkare.

Med dessa dystra siffror som bakgrund 
och historier om situationen för läkare 
idag ställde vi en fråga till ledare för den 
offentliga sjukvården under Almedalsveck-
an: Varför ska framtidens läkare välja den 
offentliga vården som arbetsgivare? Med 
stressig arbetsmiljö, låg lön, få AT-plat-
ser trots en specialistbrist och negativ 
särbehandling är det svårt att få ett bra 
svar på detta. Som framtida läkare är det 
därför viktigt att vi förstår att vi har ett val 
när vi väljer arbetsgivare. Den offentliga 
sjukvården har inte alltid allt att erbjuda. 
Alternativa karriärvägar inom exempelvis 
företag nyttjar inte bara ens medicinska 
kompetens, utan främjar också möjlighe-
ten till ledarskap och karriärutveckling. Här 
finns ofta större möjlighet till att påverka 
verksamheten man arbetar i (något som 
ofta uppges vara svårt inom den offentliga 
vården) och bli chef. 

Självklart ska läkarprofessionen inte 

överge den offentliga vården, men det är 
dags att vi utmanar dagens arbetsgivare 
när de inte hörsammar problemen som 
finns. Ett viktigt sätt att förändra den 
offentliga vården är att vi läkare väljer att 
arbeta som chefer. Detta möjliggör ett 
medicinskt och verksamhetsnära ledar-
skap. När ingen annan lyssnar på vår situa-
tion är det dags att vi förändrar sjukvården 
till hur vi vill att den ska se ut. Lösningarna 
på dagens problem inom vården stavas fler 
läkare som chefer helt enkelt.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET: 
Sommaren går mot sitt slut...

”Lösningarna på dagens 
problem inom vården 
stavas fler läkare som 
chefer... 



 

LÖNESKÄMTET

Hur schemaläggs Sveriges 
läkarstudenter? 

Under 2017 genomförde SLF Student en 
undersökning med fokus på psykisk ohälsa 
bland läkarstudenter i Sverige. I denna 
undersökning framkom det, primärt från 
studenter på de kliniska terminerna, att 
en stor arbetsbörda har visat sig vara en 
starkt bidragande faktor till den utbredda 
psykiska ohälsan bland läkarstudenter. 
Dessutom innebär svårtolkade scheman i 
dagsläget en administrativ börda för stu-
denter på flera lärosäten. Detta föranledde 
att SLF Student under 2019 genomfört 
en kartläggning över hur läkarstudenter i 
Sverige schemaläggs.

I kartläggningen har två kliniska ter-
miner granskats på de sju lärosäten som 
bedriver läkarutbildning i Sverige. Flera
aspekter har undersökts, exempelvis antal 
schemalagda timmar, om tid för självstu-
dier finns avsatt, antal scheman, 

när studenterna erhåller sina scheman 

med mera. I rutan kan en kort samman-
fattning av resultatet läsas.

I resultatet kan man utläsa att det finns 
stora skillnader mellan lärosätena. En 
slutsats som kan dras är att läkarstudenter 
i Sverige har en stor arbetsbörda med tung 
schemaläggning. Det finns generellt inte 
avsatt tid för självstudier, vilket kan skapa 
stora problem, framför allt om genomsnitt-
lig schemalagd tid uppstiger till 40 timmar 
per vecka. 

Att läkarstudenterna har multipla 
scheman som återfinns på olika platser 
medför en administrativ stress som kan 
påverka det psykiska välmåendet negativt. 
En annan sak som medför stress är att 
läkarstudenterna kan erhålla exakt schema 
för veckan så sent som måndag  morgon, 
något som även gör det svårt att 

planera sin vardag i övrigt. Ytterligare en 
faktor som kan bidra till ohälsa är att det 
på samtliga orter saknas avsatta tider att 
ta ikapp missade obligatoriska moment, 
exempelvis om de missar praktik på grund 
av sjukdom. 

Det ligger då på studenten att ordna 
med ett tillfälle för att ta ikapp missade 
moment, något som vanligen löses genom 
att studenten får komma in extra på kvällar 
eller helger, alternativt försöka ta ikapp 
momentet under kommande termin. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras 
att sättet som läkarstudenter i Sverige 
schemaläggs har flera brister och åtgärder 
behöver vidtas inför den nya läkarutbild-
ningen som startar 2021. Antal schema 
per student och termin måste generellt bli 
färre och tid för självstudier måste avsättas 
i schemat. Studentens schema måste vara 
tillgängligt i god tid, minst två veckor i för-
tid. Utrymme i kurserna måste skapas så 
att det finns möjlighet för läkarstudenten 
att ta ikapp missade moment. Dygns- och 
veckovila måste upprätthållas. Bristerna i 
schemaläggningen kan bidra till ohälsa hos 
läkarstudenterna och är en fråga som mås-
te tas på allvar, såväl nu som i framtiden. 

Elin Ekdahl
Sveriges läkarförbund Student

elin.ekdahl@slf.se 

SCHEMALÄGGNING

Sammanfattning av resultatet
• Antal schemalagda timmar i genomsnitt varierar från 20 – 40 timmar i veckan 

beroende på lärosäte.
• På 4 av 7 lärosäten är läkarstudenterna maximalt schemalagda > 40 timmar 

per vecka, som mest 45 timmar i veckan på 2 lärosäten. 
• Normen nationellt är att självstudietid inte finns schemalagt, med enstaka 

undantag.
• På 9 av 14 granskade terminer schemaläggs studenterna med obligatorisk 

närvaro på obekväm arbetstid.
• På samtliga lärosäten varierar det när läkarstudenten erhåller exakt schema 

– allt ifrån att det är färdigt vid terminsstart till att studenten erhåller veckans 
schema på måndag morgon.

• I samband med jour är det inte ovanligt med skoldagar längre än 8 timmar.
• Det råder stor variation mellan lärosätena avseende antal schema under 

terminen – allt ifrån 1 schema i Lund till 23 schema i Göteborg.
• Jourbördan varierar lärosätena emellan – i Örebro har studenterna inte 

obligatoriska jourer medan i Göteborg och Linköping har de vissa terminer 7 
obligatoriska jourer.

• Dygnsvilan bryts vid minst ett tillfälle på 6 av 14 undersökta terminer. 
• På samtliga lärosäten finns instuderingstid inför tentamen.
• På inget lärosäte finns det avsatta dagar för att ta ikapp missade obligatoris-

ka moment (exkluderat omtentamenstillfälle).

Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.slf.se/student



FÖRBUNDSSTYRELSEN 2019

Den årliga Almedalsveckan i Visby på 
Gotland samlar Sveriges samhällsintres-
serade och beslutsfattare för tusentals 
seminarier, mingel och utställningar. Bland 
utställarna finns stora företag, tankes-
medjor, nyhetsredaktioner och inte minst 
politiska partier och organisationer. 

SLF Student har sedan länge haft 
ett stort engagemang i Almedalen och 
sommaren 2019 var inget undantag. 
Ordförande Theodor Lav, vice ordföran-
de Niki Shams samt FS-ledamot Fredrik 
Gustafsson var på plats tillsammans med 
Läkarförbundet och Läkartidningen. Vid 
Läkartidningens mötesplats hölls totalt 18 
seminarier varav fyra var förbundets och 
två var arrangerade av SLF student. 

SLF Student seminarier behandlade två 
mycket aktuella frågor för oss läkarstu-
denter. Till hjälp var Carl Johan Sundberg, 
professor i fysiologi på KI samt tidigare 
förbundsstyrelseledamot i läkarförbundet 
som agerade moderator. Rubrikerna var:

Framtidens Läkare – förstatliga vården?
En kanske något stötande rubrik fick 

många att komma till SLF students första 
seminarie under veckan. Inbjudna exper-
ter var bl.a Centerpartiets sjukvårdspolitis-
ka talesperson och barnläkaren Anders W 
Jonsson. Utgångspunkten var underläkares 
situation som ofta hamnar mellan stolarna 
i en alltmer ojämlik organisation i 21 olika 
regioner. Denna fråga tangerade även ett 
av SYLFs seminarier om det så kallade 
läkarläckaget som presenterades i en rap-
port där det framgick att ca en tredjedel av 
dagens läkarstudenter inte är säkra på att 
de kommer att arbeta inom den offent-
liga sektorn. Nationell samordning av 
AT-platser, vikten av god handledning och 
ett större ansvarstagande från politikernas 
sida är sådant som efterlystes. 

Inga godkända läkarstudenter kvar 2050 – 
varför sjunker resultaten?

Göteborgs universitet hävdade under 
våren 2019 att de såg en tydlig trend där 
läkarstudenters resultat under en längre 
tid sjunkit vilket enligt deras prognos skul-
le innebära att samtliga läkarstudenter år 
2050 inte skulle klara av utbildningen. Det 
är förstås alarmerande och därför bjöd SLF 
student in en rad experter som försökte 
reda ut vart vi är påväg. 

Annika Pontén, ställföreträdande myn-
dighetschef på Universitetskanslerämbe-
tet, presenterade konkret data från samtli-
ga universitet där det visserligen visade på 
en viss nedåtgående trend i korrelationen 
mellan antalet antagna läkarstudenter och 
antalet examinerade läkare. Under åren 
2012-2014 var andelen som inte nådde 
examen 8 % vilket enligt henne var lågt 
jämfört med andra yrkesexamensprogram. 
Högst andel ses för ämneslärare med 35%. 

Vidare berördes möjliga orsaker som 
en ökad psykisk ohälsa bland läkarstuden-
ter och en allt för tung schemaläggning. 
Danuta Wasserman, professor i psykiatri 
och suicidologi vid Karolinska Institutet, 
berättade om forskning gjord utomlands 
på läkarstudenter som visade på att så 
många som 30 % av studenterna uppfyllde 
kriterierna för depression. Inga konkreta 
lösningsförslag lades fram men belysning 
av vikten av lättillgänglig studenthälsa och 
fler utbildningsmoment i grupp för att 
motverka ensamhet.

Utöver SLF Students egna seminarier 
deltog representanterna även i andra 
paneler. Theodor Lav var bland annat 
inbjuden till Dagens medicins seminarie 
om framtidens sjukvård för unga patienter 
och medarbetare. Här betonade Theodor 
vikten av en fast läkarkontakt vilket fick 

starkt medhåll från de inbjudna patientre-
presentanterna. Frågan om fast läkarkon-
takt var också en av de stora frågorna för 
förbundet under veckan vilket drevs av 
distriktsläkarföreningen i läkarförbundets 
tält. SLF student passade då på att tillägga 
vinsten med kontinuitet mellan student 
och handledare på samma sätt som den 
mellan läkare och patient. 

När seminarierna framåt kvällen när-
made sig sitt slut var dagen långt ifrån slut 
med väntande mingel med viktiga möten 
och knytande av kontakter för framtida 
frågor att driva och nya projekt att planera. 

Nationell samordning 
av AT-platser, vikten 
av god handledning 
och ett större ansvars-
tagande från politi-
kernas sida är sådant 
som efterlystes. 

”

ALMEDALSVECKAN 2019
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Fredrik Gustafsson
Sveriges läkarförbund Student

fredrik.gustafsson@slf.se



ALMEDALSVECKAN 2019
KALENDARIUMALMEDALSVECKAN 

Från SLF Students seminarie ”Framtidens läkare - förstatliga vården?”. Från vänster till höger: Lisbeth 
Friman, Regionrådssekreterare (KD) Stockholm; Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson (C); Göran 
Stiernstedt, Regeringens utredare; Tina Crafoord, ordförande Läkarförbundets Chefsförening; Michael Berg-
ström, Sveriges kommuner och landsting; Theodor Lav, Ordförande SLF Student

SLF Students representanter under årets Almedals-
vecka: Fredrik Gustafsson, Theodor Lav och Niki Shams

SLF Students ordförande, Theodor Lav, lyfte läkarstudenternas 
röst i många olika seminarium. Här i SYLFs seminarie ”Läkarläc-
kaget – hur många ska få droppa av? Vad kostar yrkesflykten 
samhället och patienterna?”



SOMMARENS VIKARIAT: LÄKARASSISTENT
HÖGSKOLEPROVSFUSK

Nu när sommaren börjar lida sig mot sitt 
slut kan de flesta läkarstudenter se tillbaka 
på ytterligare ett sommarjobb. Att väldigt 
många väljer att gå ifrån tidigare sommar-
jobb som att jobba på butik och lager till 
förmån för att få erfarenhet inom vården 
i hemtjänsten eller som undersköterska 
tycker SLF Student är väldigt glädjande 
och positivt. Detta trots att vilkoren ofta 
innebär att man får betydligt lägre lön och 
I många fall mer oregelbundna arbetstider.  

Om vi lägger ut tidslinjen för sommar-
jobb de fem somrarna för läkarstudenter 
så brukar det se ut ungefär såhär. 

Hemtjänst, Hemtjänst/Usk, Usk, Usk, 
Underläkare.  

När jag pratat med andra medlemmar 
är det många som vittnar om att det inte 
känns särskilt motiverande att jobba som 
undersköterska efter en avklarad termin 
8. Det här är förstås inte för att det inte 
känns som att det är ett viktigt jobb men 
när du skaffat kompetens ute på sjukhusen 
för att jobba som läkare I 1,5 år så är det 
helt naturligt att du undrar om du inte 
kunde bidra med mer I en annan roll. 

Läkare har en unik roll som inte kan 
ersättas. Det är något som jag tycker att vi 
ska ta med oss när vi diskuterar de många 
svårigheter som vården ställs inför på 
sommaren. Att vårdcentraler är ansträng-
da idag vet i princip alla som någonsin 
behövt söka vård där. Det är långa köer 
och personalen vittnar om de ansträngda 
arbetsförhllanden som råder. Många vård-
centraler stänger på sommaren och hänvi-
sar till större sjukhus eller andra vårdcen-
traler eftersom alla behöver ha semester. 
Men något som känns fel är att så fort vi 
gör vården mer otillgänglig så drabbas de 
svaga. Det är inte de som enkelt kan köra 
bilen, det är inte dem som snabbt med 
hjälp av appen kan se när nästa buss går 

eller den som bor I eller nära som drabbas 
staden bor  I eler nära en näraer som 
redan bor I närheten av staden. Det är de 
multisjuka och de som måste planera sitt 
besök I förväg för att kunna ta sig dit som 
verkligen blir drabbade när vårdcentraler-
na begränsar sina öppetider. 

Om du ska vikariera som underläkare 
har du i princip samma skyldigheter och 
ansvar som en legitimerad läkare. Du mås-
te ha klarat av de nio första terminerna på 
läkarprogrammet och ska också ha avslutat 
kursen inom den specialitet som du ska 
arbeta inom. Som medicine studerande 
kan du dock aldrig vikariera inom primär-
vården.  

Då primärvård kräver en helhetsbild och 
är första linjens “försvar” är det förstås av 
största vikt att inget missas vid kontakten 
med patienten. Det sätter dock vårdcen-
traler I en utsatt position då en bristspecia-
litet som har svårt att rekrytera inte heller 
kan få tag I sommarvikarier. Lösningen tror 
vi I SLF Student kan vara att vården an-
vänder sig av läkarassistenter. En roll som 
I princip kräver att du gått några kliniska 
termier på läkarprogrammet. Du jobbar 
med läkarnära uppgifter men är samtidigt 
väldigt flexibel I din roll. Du kommer helt 
enkelt vara där och avlasta läkaren I den 
mån som din arbetsplats finner bäst.  

Som läkarassistent kommer du alltså 
att få ett väldigt meriterande sommarjobb 
där du får jobba med läkarnära uppgifter. 
Dina förmågor som läkarstudent används 
I en unik roll och du får samtidigt göra 
nytta I vården. Istället för att regionerna 
indirekt berövar vården på läkarstudenter 
som är en kritisk sommarresurs så har de 
möjlighet att effektivisera läkarnas tid med 
en assistent.  

Det är förstås inte bara så att jag ska 
berätta hur bra det är med läkarassisttjäns-

ter utan jag har också hört mig runt lite nu 
efter sommaren och pratat med två styck-
en läkarstudenter som delat med sig av 
sina erfarenheter. Det här är goda exempel 
på situationer där läkarstudenter har känt 
att de gjort stor nytta samtidigt som de fått 
rätt stöd och handledning. 

 
En av dessa studenter berättar bl.a. 

följande. Jag har denna sommar varit på 
vårdcentral som läkarassistent i 7 veckor. 
Jag fick höra av en bekant som jobbat där 
att de haft läkarassistenter så jag  mailade 
dit och fick svar snabbt och var där på 
intervju i januari. Jag har jobbat på jouren, 
vårdcentralens akutkorridor dit patienter 
bokas in för läkarbesök samma dag. De 
bokade patienterna har jag tagit in på 
rum och beroende på sökorsak ev. kollat 
vitalparametrar och ibland tagit CRP osv. 
Om patienter kommit utan tidsbokning 
har de varit min uppgift att ta in dem och 
höra varför de kommit och bedöma om de 
behöver träffa läkare. Det har varit många 
som kommit med lättare saker som någon 
såromläggning eller som behövt hjälp att 
ta bort någon fästing. När det kommit 
in sårskador eller om det varit någon 
hudförändring som behövt tas bort har jag 
också fått sy ett par gånger. Beroende på 
hur stressigt det har varit har man ibland 
kunnat gå med läkaren för att se vad som 
hänt vidare med patienterna. Det har varit 
ett rätt stressigt men kul jobb! Sista veckan 
nu ska jag få ha egen mottagning med 
diabetesårskontroller med handledning. 

Jag sökte då det fanns upplagt på hem-
sidan och ansökte med CV/personligt brev. 
De använde tjänsten lite som rekrytering 
av framtida läkare så de kunde få en tidig 
bild av mig för framtiden. Jag har varit på 
en kirurgklinik och har gått klart termin 
8. Jag jobbade I sex veckor och trodde ur-
sprungligen att jag bara skulle få auskulte-
ra men har även fått delta på mängder av 
operationer och det har känts s¨gigivande

TEMA
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  eftersom det absolut inte varit någon 
“stå-och tittatjänst”. De var ytterst noga 
med handledning när jag skulle hjälpa till. 
Det har varit likt det arbete du gör under 
kliniska terminer där du får ansvar för 
några patienter och sen dubbelkollar en 
läkare alltid allt efter att du rapporterat. 
Ny avdelning varje vecka med kirurgprofil 
de första fyra veckorna. Du har några pa-
tienter som du rondar med handledning. 
Därefter var jag två veckor på vårdcentral 
där jag auskulterade och hade en egen 
tidsbokning. Jag undersökte dem först och 
precis som innan var det alltid någon som 
dubbelkollade. Jag fick uppfattning om att 
de tyckte att det sparade ganska mycket 
tid att få en kort sammanfattning istället 
för att ta en hel anamnes. Det har varit en 
kul och stressig sommar! 

Vi inom SLF Student är övertygade om 
att läkarassistenter gör stor nytta. Trots 
detta är det ingen direkt explosionsartad 
utveckling  av antalet sådana tjänster 
som finns. Det finns även myket övrigt att 
önska när det gäller hur pass väl de här 
tjänsterna utannonseras. Därför tror vi 
att det är viktigt att  att ni hör av er redan 
I september och oktober om ni kommer 
avsluta Termin 7/8 och hör er för om det 
sjukhus eller den vårdcentral som du är 
intresserad av har haft läkarassistenter. 
Om det inte är fallet, fråga då om de vill  
ha läkarassistenttjämster nästkommande 
år. Om alla som läser ringer till ett eller två 
sjukhus och frågar så tror jag att bollen 
kommer I rullning lite snabbare och det 
blir mycket bättre för alla oss som vill 
använda vår kunskap på bästa sätt under 
sommaren. Hampus Lindvall

Sveriges läkarförbund Student 
hampus.lindvall@slf.se

Spektrumet av arbetsuppgifter kan se 
olika ut beroende på var i läkarutbild-
ningen assistenten befinner sig samt 
tidigare erfarenhet från vårdarbete. 
Det är viktigt med rätt kompetens för 
rätt arbetsuppgift och även önskvärt 
att läkarkandidaterna faktiskt får utföra 
uppgifter som de har nytta av i sin 
framtida yrkesroll som läkare. 

Det är i första hand handledande/
instruerande personal som, utifrån gäl-
lande regelverk och läkarassistentens 
kompetens, behöver Arbetsuppgifter 

för läkarassistenter definiera vilka 
arbetsuppgifter som läkarassistenten 
kan anförtros. Arbetsuppgifter där 
läkarassistenter bör kunna medverka 
är till exempel remisskrivning, in- 
och utskrivning av patienter, ronder, 
administrera läkemedel och läkarmot-
tagning. Uppgifterna bör utföras under 
överinseende eller annan omedelbar 
kontroll av ansvarig läkare. Arbetet 
ska även föregås av en introduktion 
och utbildning i de arbetsmoment som 
ingår. Inga dokument bör signeras av 
läkarassistenter.

Läkarassistentens arbetsuppgifter:

Mer information om att arbeta som läkarasssitent hittar du i läkarförbundets 
broschyr: Rekommendationer vid arbete som läkarassistent



Kontakta oss!

Göteborg
Ordförande: Isabel Mudrak
ordf.goteborg.student@slf.se

Linköping
Ordförande: Freja Swärdh
ordf.linkoping.student@slf.se

Lund
Ordförande: Natalie Andersson
ordf.lund.student@slf.se

Stockholm
Ordförande: Anton Hellberg
ordf.stockholm.student@slf.se

Umeå
Ordförande: Karl Forsberg
ordf.umea.student@slf.se

Uppsala
Ordförande: Jesper Sternley
ordf.uppsala.student@slf.se

Utland
Ordförande: Huseyin Admis
ordf.utland.student@slf.se

Örebro
Ordförande: Camilla Loinder 
ordf.orebro.student@slf.se

FUM-SKOLA

Huseyin Admis
Ordförande

Sveriges läkarförbund Student Utland
huseyin.admis@slf.se

Vad är FUM?
SLF Students högsta beslutande organ är fullmäktige, den träffas en gång per år, där 
fastställs bland annat förbundets åsikter och riktningen för den fackliga verksamheten. På 
fullmäktige är förbundets avdelningar representerade i förhållande till respektive avdel-
nings medlemsantal. De 8 lokalavdelningar av Sveriges läkarförbund Student utser cirka 
46 delegater som ska representera dem vid fullmäktige.
Vad händer på mötet?
Under mötesförhandlingarna diskuterar man förbundets verksamhet och inriktningar, 
de motioner och propositioner som inkommit till fullmäktige. Fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställer verksamhetsplanen, budget och medlemsav-
gifter.
Val
Förbundsstyrelsens ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valbe-
redning och revisorer.
När & var hålls fullmäktige?
FUM 2019 kommer äga rum 30 november – 1 december i Göteborg. 
Motioner till Fullmäktige.
De flesta motioner skrivs av lokalavdelningar men alla medlemmar har rätt att lämna in 
motioner.
Hur skriver man motioner? 
Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion 
om var sak.

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om, informativ, tydlig.
2. Bakgrundsbeskrivning, skriv vad ärendet handlar om.
3. Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant 

bakgrundsfakta, dels för att tydlig göra syftet med motionen men också för att 
underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

4. Föreslå ett beslut som du tycker att fullmäktige ska ta. Om det finns konkreta fall 
att hänvisa till, beskriv dem.

5. Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”.
6. Att-satserna är viktiga, eftersom de är uppdragen du ger till förbundstyrelsen och 

också dessa som ska verkställas vid ett bifall. Det kan vara bra att dela upp ditt 
förslag i flera ”att-satser” eftersom representantskapet beslutar om varje ”att-
sats” för sig. 

7. Avsluta med att skriva under motionen med namn, telefonnummer och avdelning.
8. Skicka in din motion

När motionen är färdig skickar du in din motion 
till din lokala SLF Student organisation. 
Sista dagen att skicka in motioner till 
FUM 2019 är september månad!

FUM-SKOLA

Exempel: 
För att säkra studenters intresse och i läng-
den öka engagemang inom SLF Student 
föreslår jag: 

- Att alla medlemmar i SLF Student ska 
få 2 kg godis. 

- Att SLF Students ordförande ska göra 
10 grodhopp innan varje styrelsemöte. 



NYA LÄKARPROGRAMMET

Farhågor och förväntningar 
på det nya läkarprogrammet

Regeringen har, som bekant, tidigare i år 
beslutat om införandet av det nya sexåriga 
läkarprogrammet. Under den tid som 
återstår innan de första studenterna på-
börjar sin legetimationsgivande utbildning 
behöver vi lyfta blicken till nationell nivå, 
och reflektera kring ett antal viktiga ge-
mensamma frågor rörande våra framtida 
läkarprogram. 

Till att börja med behövs ett förnyat syn-
sätt i dimensioneringsfrågan. Att det under 
många års tid har varit populärt i politiska 
kretsar att föreslå en utbyggnad av läkar-
programmet har nog få missat. Önskan om 
att kunna presentera enkla lösningar på 
sjukvårdens specialistbrist har lett fram till 
beslut om att antalet utbildningsplatser 
ska utökas. Man tycks helt ha missat att 
Sverige faktiskt varken har brist på läkar-
studenter eller på underläkare. Att ensidigt 
utöka antalet platser på landets läkarut-
bildningar utan att samtidigt åtgärda det 
verkliga problemet bakom specialistbristen 
- nämligen de alldeles för fåtaliga AT-tjäns-
terna - kan leda till att tiden till färdig 
specialist förlängs ytterligare för de unga 
läkarna. Den välkända trånga flaskhalsen 
blir sannolikt ännu trängre. Därför behöver 
dimensioneringen av läkarutbildningen 
utformas i förhållande till arbetsmarkna-
dens förväntade behov, så att varken över- 
eller underskott uppstår. I kalkylen måste 
dessutom tillströmningen av läkare med 
utländsk utbildning tas med.

Vidare behöver vi noggrant bevaka hur 
dimensioneringen påverkar utbildningens 
kvalitet. Har sjukvården ett tillräckligt 
patientunderlag för att kunna erbjuda lä-
karstudenterna samma möjlighet till klinisk 
praktik när studenterna blir fler? Ryms 
verkligen fler studenter i dissektionssa-
larna utan att möjligheten till kunskapsin-
hämtning försämras? Finns det tillräckligt 
många handledare på klinikerna för att 
kunna garantera att alla kandidater får den 
handledning de förtjänar? 

En annan viktig fråga gäller alternativa 
urvalsmetoder vid antagning till utbild-
ningen. Användandet av andra antag-
ningskvoter än de traditionella betygs- och 
högskoleprovskvoterna kan möjliggöra en 
breddad rekrytering till läkarprogrammet, 
exempelvis genom olika typer av tester 
och intervjuer. Här finns potential för 
ökad nationell samordning och gemensam 
diskussion kring hur dessa metoder kan 
utformas. I dessa diskussioner måste fokus 
läggas på att välja alternativa urvalsmeto-
der som överensstämmer med beprövad 
erfarenhet och bästa tillgängliga evidens. 

Sist men inte minst behöver man 
anstränga sig för att åstadkomma någon 
form av nationell koordinering i frågor som 
rör examinationerna på läkarprogrammet. 
Detta är inte minst viktigt eftersom den 
nya utbildningen blir legitimationsgivande, 
och således försvinner den nationella

 

AT-tentan som gemensam kontrollstation 
inför läkarlegitimationen. Förslagsvis kan 
en nationell slutexamination i slutet av 
den nya utbildningen vara en dellösning på 
denna fråga. Vi behöver kort och gott se 
mer av samtal och diskussioner kring hur 
utbildningen ska utformas, och dessa bör 
föras med läkarstudenternas intresse som 
främsta rättesnöre. Det skulle inte bara 
gynna morgondagens läkare, utan också 
morgondagens patienter.
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Nemanja Samardzic
Sveriges läkarförbund Student

nemanja.samardzic@slf.se 

APPENDIX PÅ NÄTET
Under hösten kommer Appendix att digitaliseras. Du kommer då 
kunna ta del av de artiklar som skrivs i tidningen även på nätet. 
Håll utkik på SLF Student’s sociala kanaler samt på slf.se/student.


