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Sveriges Yngre Anestesiologer – snart en del av Norden och Europa 
 
Sveriges Yngre Anestesiologer är en delförening inom Svensk Förening för 
Anestesi och Intensivvård (SFAI). SFAI är en specialistförening för läkare inom 
anestesiologi och intensivvård och SYA:s roll som yngreförening är att identifiera 
och driva frågor som berör ST-läkare och nyblivna specialister. SYA bedriver sitt 
arbete bland annat genom att arrangera kurser, men även genom att fungera 
som ett forum för diskussioner om specialitetens framtid där vi försöker fånga 
upp och arbeta med frågor som våra kollegor ser som viktiga. 
 
Ett återkommande önskemål från våra medlemmar har genom åren varit att 
försöka etablera samarbeten och utbyten med utländska sjukhus. Liknande 
tankegångar har funnits i flera andra europeiska länder. Under det senaste året 
har SYA tillsammans med ESA:s (European Society of Anaesthesiology) 
nystartade delförening för ST-läkare kartlagt förekomsten av yngreföreningar i 
Europa för att bilda sig en uppfattning om hur ett sådant samarbete skulle kunna 
se ut. Alla länder i Europa har senaste året fått utse en nationell representant och 
ett första fysiskt möte anordnades under Euroanaesthesia i Genève i juni 2017. 
Tanken var att diskutera möjligheterna med och formerna för en gemensam 
europeisk organisation för yngre anestesiologer och intensivvårdsläkare. 
 
Under mötet avhandlades förutom rent praktiska organisatoriska frågor bland 
annat utveckling av ett program för resestipendier och utbyten i ESA:s regi, 
behovet av nationella kursplaner och inte minst frågor om hur man som yngre 
läkare kan organisera sig och lyckas påverka det egna landets utbildningsklimat.  
 
Förutsättningarna för de ingående ländernas sammanlagt mer än 30 000 ST-
läkare är väldigt olika och de utmaningar som respektive land står inför varierar. 
Vissa länder, som till exempel Albanien och Bulgarien, har problem med höga 
avgifter där ST-läkare själva får bekosta sin utbildning samtidigt som de 
inhemska lönerna är låga, medan andra länder som Österrike har kostnadsfria 
utbildningar men istället dräneras på specialister som flyttar utomlands när de 
är färdiga. Samtidigt finns det även universella frågor som berör exempelvis 
vilka kunskapskrav som bör ställas på färdiga europeiska specialister, praktiska 
former för eventuella utbyten och hur olika länder ser på nationella kontra 
europeiska examina.  
 
Vi tror att det är betydelsefullt att vara representerade i ett europeiskt 
sammanhang, särskilt viktigt är att vara med i uppstartsfasen. Man måste dock 
vara ödmjuk inför att samarbetsprojekt av det här slaget tar lång tid att bygga 
upp. En del länder har precis etablerat sina nationella organisationer för ST-
läkare och behöver tid för att organisera sig både nationellt och internationellt. 
Samtidigt är det nödvändigt att alla länder, även de som precis har etablerat en 
verksamhet, får komma till tals och ge sin syn på vad verksamheten bör fokusera 
sitt arbete på – bara då kan den få tillräcklig legitimitet för att bli en framtida 
aktör av betydelse.  



 
Sveriges yngre anestesiologer har redan nu, parallellt med det europeiska 
projektet, startat ett nordiskt samarbete. Likheterna är många mellan de 
nordiska ländernas utbildningssystem och både Danmark och Finland har sedan 
tidigare väletablerade organisationer för ST-läkare. SYA tog därför under mötet i 
Genève kontakt med representanter för alla nordiska grannländer och ett första 
gemensamt, nordiskt möte planeras under SFAI/SSAI i Malmö i september. Idéer 
och tankar som redan nu diskuterats länderna emellan är att jämföra 
utbildningsplaner, se över kursutbud och kanske till och med se om vissa kurser 
skulle kunna ges i nordisk regi. Mest gläds vi i SYA över det positiva gensvaret vi 
fått från de andra länderna om ett framtida gemensamt arbete. 
 
SYA fokuserar fortsatt huvuddelen av sitt arbete på Sverige och de inhemska 
frågorna, men det är ofta av godo att jämföra de egna förutsättningarna med 
andra länders och även låta sig inspireras och lära sig av utbildningsinsatser som 
visat sig fungera. På sikt finns stora möjligheter för både ett europeiskt och ett 
nordiskt samarbete och SYA kommer att vara starkt involverade i båda. 
 
Min resa till Genève hade aldrig kunnat genomföras om det inte vore för ett 
mycket generöst bidrag från Stockholms läkarförening. Som representant för 
SYA är jag väldigt tacksam för ert stöd och jag är övertygad om att det kommer 
att gagna framtida ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård, 
både i Stockholm och övriga Sverige. 
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