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Ordförandekrönika: 2018
och framtiden
SLF Student är en unik organisation på
flera sätt. Ingen annan organisation samlar
lika många läkarstudenter som vi gör, och
majoriteten av alla svenska läkarstudenter
är betalande medlemmar. Det är genom
kombinationen av en god representation
och en välutvecklad demokratisk organisation som vi får kraft i vårt påverkansarbete.
SLF Student arbetar för att alla läkarstudenter ska få så goda förutsättningar som
möjligt att kunna fokusera på studierna,
och att växa in i yrkesrollen som läkare.
När den här texten sätts i tryck har vi en ny
styrelse för verksamhetsåret 2019 valts in
under fullmäktigemötet i november, och
jag vill därför passa på att tacka för året
som gått, och berätta om några av årets
studentfackliga höjdpunkter.
Verksamhetsåret började med att vi
skrev ett remissvar angående förslaget
om att ersätta allmäntjänstgöring med
bastjänstgöring. Vi svarade bland annat
att förslagen kommer innebära ett ökat
behov av högkvalitativ handledning,
en genomtänkt strategi för att hantera
övergångsperioden från AT till BT, samt en
ökad nationell samordning i frågor som rör
ekonomi-, dimensionerings- och kvalitetsfrågor för både bastjänstgöringen och
grundutbildningen.
Vi har under året, tillsammans med
SACO Studentråd, intensifierat vårt
påverkansarbete som syftar till att det ska
gå att erhålla studiestöd under en längre

period än 6 år. Det är mycket glädjande att
vi äntligen börjar se resultat genom positiv
respons från både politiker och CSN.
Vidare har vi, med utgångspunkt från vår
rapport om psykisk ohälsa, verkat för en
större medvetenhet kring vikten av en god
studie- och arbetsmiljö under studietiden.
Frågan om framtidens kompetensförsörjning har löpt som en röd tråd under
året, med särskild betoning på grundutbildningsperspektivet. Eftersom det
finns en bred vilja och behov av att stärka
primärvården, har vi i debatten framfört
att läkarstudenter behöver garanteras en
lärorik och genomtänkt klinisk praktik i
primärvården. Som en drivande kraft i nätverket Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter (SHSS) har vi även lyft behovet av
att utveckla förutsättningarna för att lära
av, om och med andra vårdprofessioner än
den egna. Vi har verkat för en kulturförändring inom vården som syftar till bättre
förutsättningar för samarbete och att
hela vårdlagets kompetens används på ett
genomtänkt sätt.
Slutligen så vill jag lyfta fram vårt arbete
för en högre lön för sommarvikarierande
underläkare innan examen. I tre av landets
större landsting låg lönen för underläkare innan examen under 24 tkr/månad,
sommaren 2017, vilket är oacceptabelt.
Många av tjänsterna kännetecknas även
av ett stort patientansvar tillsammans med
bristande introduktion och handledning.

Det är dags för oss läkarstudenter att
ställa krav på skäliga löner och anständiga arbetsvillkor. Vi firar i år att vi har fått
rösträtt i Läkarförbundets Förhandlingsdelegation, vilket är ett steg i helt rätt
riktning mot att student- och underläkarperspektivet ska beaktas i de kommande
avtalsrörelserna.
Framtidens medarbetare måste vara
med på tåget, och nu blickar vi framåt,
mot fortsatt spännande och framgångsrika år för Sveriges läkarförbund Student!
Hoppas du vill vara med på resan!

André Hermansson
Ordförande
Sveriges Läkarförbund Student
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AT-mässan
- idag och imorgon
Vad händer med AT-mässan när allmäntjänstgöringen (AT) avvecklas? Detta är en
viktig fråga som kommit upp alltsedan
föreslaget om en sexårig läkarutbildning
med införandet av bastjänstgöring
presenterats av regeringen. Under året har
förbundsstyrelsen utrett frågan och
kommit fram till att AT-mässan behöver
göras om till en arbetsmarknadsmässa
under hösten 2019. Den nya mässan är då
tänkt att innehålla läkarassistenttjänster,
underläkarvikariat och AT-tjänster.
AT-mässan utgör den viktigaste inkomstkällan för lokalföreningarna idag.
Dessutom öppnar den upp för våra
medlemmar att få träffa AT-samordnare
från olika delar av landet och därigenom få
viktig information och kontakt till sin framtida allmäntjänstgöring. Problemet idag är
att vissa lokalorter får in färre landsting till
AT-mässan, vilket utgör ett stort problem
för finansieringen av lokalföreningarnas
budget. Med avvecklandet av AT blir dessutom mässan omodern och det är därför
dags att utveckla mässan.
Läkarassistenttjänster och underläkarvikariat är två populära tjänster som

förbundsstyrelsen ofta
jobbar med
att försöka
sprida
information
om. Att låta
samordnare från
landstingen
komma och
öppna upp
med
information
och kontakt
om dessa
tjänster skulle
underlätta spridningen. De större landstingen har ingen samordning av dessa
tjänster, utan låter klinikcheferna själva
tilldela tjänsterna. Detta gör det svårt för
oss läkarstudenter att ansöka till dessa
tjänster, då utlysningen är oklar och risken
för nepotism ökar. En arbetsmarknadsmässa skulle därför kunna visa exempel
för hur en god utlysning ser ut.
Även de lokala kårerna anordnar arbetsmarknadsmässor på vissa lokalorter. I förbundet finns en rädsla för
att konkurrera mot dessa. Däremot har
läkarförbundet som uppgift att möjliggöra
medlemmens kontakt med arbetslivet, till
skillnad från kårerna som endast har till
uppgift att utbildningsbevaka lokalt. Det är
därför viktigt att kårerna låter SLF Student
anordna dessa mässor, eftersom det står i
vår uppgift att göra.
Slutligen skulle fler av våra medlemmar
dra nytta av en arbetsmarknadsmässa
Redaktörens kommentar: På årets Fullmäktige, som ägde rum efter att denna artikel skrevs, beslutades det att AT-mässan
ska bibehålla sin nuvarande utformning.

som innehåller fler tjänster och utgör en
bredare kontakt med arbetslivet. Låt oss
utforska en bredare mässa och öppna upp
för fler medlemmar - vi utgör länken till
våra medlemmars framtida karriär!

Teodor Lav
Sveriges läkarförbund Student
Foto: Jonas Karström

TEMA:LÄKARASSISTENT
UTBYTE
TEMA:

TEMA: LÄKARASSISTENT

Läkarassistent i tjänst
Läkarassistenttjänsten är en tjänst som
många inte vet om att den finns, än färre
vet vad den innebär och det är långt från
alla läkarassistenttjänster som utlyses
offentligt så få vet hur och var man söker
dem.
Läkarförbundet har gett ut en broschyr, ”Rekommendationer vid arbete
som läkarassistent”, som finns att läsa
online på www.slf.se och som innehåller
matnyttig information om bl.a. juridik, lön,
anställning och arbetsuppgifters generella
karaktär. Den är läsvärd, men den går inte
in på djupet på vad man kan förvänta sig
för arbetsguppgifter eller vad som
förväntas av den som söker tjänsten.
Ofta krävs att den sökande gått minst
6 terminer på utbildningen, men detta är
inte reglerat på samma sätt som under-

läkarvikariaten och kriterierna kan därför
variera mellan landstingen. Vissa landsting
och regioner, t.ex. Västra Götalandsregionen, Landstinget Sörmland, Region
Gävleborg, Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Västernorrlands län utlyser läkarassistenttjänster på
sina hemsidor. I idealfallet skulle samtliga
landsting och regioner göra så för att medvetenheten om tjänsterna skulle öka, men
här finns det mycket jobb kvar att göra.
Lönen skall vara förhandlingsbar, men
i praktiken finns det ofta en standardlön
som satts av arbetsgivaren.
Men den största frågan är fortfarande
obesvarad - vad kan en läkarassistent göra
i praktiken? Vi vände oss till våra medlemmar för att höra mer om hur deras
sommar som läkarassistent såg ut.

Karin Stenvall
Sveriges Läkarförbund Student

Vårdcentralsarbete i Falun
Ni vet hur man sitter i föreläsningssalen
en fredag eftermiddag, helt utslagen och
inte alls är koncentrerad på föreläsningen om Global Hälsa? Halvvägs genom
föreläsningen får jag ett sms av en vän där
han berättar om att han hade fått jobb
som läkarassistent på en vårdcentral i sin
hemstad. Läkarassistent, vad innebär det?
Assisterar man överläkaren under patientbesöket? Hämtar man kaffe när överläkaren behöver påfyllning? Jag hade verkligen
ingen aning vad det innebar så jag valde
att googla på det, och till min förvåning
fann jag inget på nätet av nytta. Jag hade
dock jobbat som vårdbiträde på hemtjänsten i fyra år och jag kände mig redo för en
ny och spännande utmaning. Jag skickade
runt mitt CV till diverse vårdcentraler i min
hemstad Falun, och med turen vid min sida
stod jag där två månader senare med ett
påskrivet kontrakt i handen.
Hur gick vi tillväga? Chefen hade förberett ett papper med diverse diagnoser/
tillstånd (ex: hypertoni, urinvägsinfektion,
otit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk,
trötthet, såromläggning mm). Jag ringade

in de diagnoser som jag kände mig bekväm
med, dvs de som jag hade stött på och
som ingick i de kurser som jag redan hade
läst på universitetet. Distriktssköterskorna
fick en kopia på pappret och visste därmed
vilka patienter de kunde boka in på mig.
Jag fick två veckors introduktion där jag
gick runt med diverse yrkeskategorier i deras vardag på vårdcentralen, nu kände jag
mig redo för att ta emot egna patienter.
Vem hade ansvaret? Jag blev tilldelad en
handledare redan första veckan som även
kom att fungera som en mentor. Vi hade
möte en gång i veckan och här fick jag
ställa mina frågor samt fick feedback för
jobbet jag utförde. Som en relativt oerfaren läkarstudent som precis klarat termin
6 behövde jag konsultera läkare vid nästan
varje patientbesök och min handledare
var signeringsansvarig för mina diktat och
dokumentationer.
Summa summarum? Sommaren efter
termin 6 är en sommar som jag sent kommer att glömma. Jag fick äntligen känna
på vården, rå men barmhärtig visade
den sig att vara. Med de arbetsuppgifter

som jag tog mig an kände jag mig som en
blandning av alla yrkeskategorier, mina
kunskaper och förmågor hade eleverats
exponentiellt. Jag rekommenderar alla
läkarstudenter som, precis som mig,
ständigt letar efter tillfälle till mognad och
utveckling att söka tjänst som läkarassistent. I efterhand känns det inte helt fel att
jag gick på den frivilliga föreläsningen om
global hälsa.

Peter Harfouche
Krönikör Appendix
Tidigare läkarassistent

Erfarenheter från
klinisk patologi i Umeå
Jag heter Lina K Fransson och läser termin
7 på läkarprogrammet i Umeå. Sedan
tidigare är jag utbildad leg. biomedicinsk
analytiker (BMA) med flera års arbetserfarenhet från flera kliniska patologi
laboratorier i Sverige, för närvarande på
patologen i Umeå. Jag kände inför
sommarens jobb att jag borde passa på
och koppla ihop mina utbildningar och
efterfrågade då möjligheten att utöka
arbetsuppgifterna till även inkludera
läkaruppgifter. Önskan mottogs med
glädje och ledningen bad mig skriva ned
en lista vad jag ville och kunde göra då det
inte finns någon färdig arbetsbeskrivning
som läkarassistent på patologen.
Jag fick under sommaren möjlighet att
sluta, eller rättare sagt utöka
cirkeln genom att kunna följa
provet hela vägen genom
laboratoriet. Att göra en första
visuell makrobedömning av
vävnaden som skickats in för
PAD, skära ut lämpliga bitar för
vidare undersökning,
dehydrera och bädda in vävnaden i paraffin. Snitta 4µm
tjocka snitt på glas, färga med H&E och
tillslut göra en mikroskopisk bedömning.
Kanske låta vävnadsklossen ta sig en tur
till genom labbet för ytterligare special-,
immunfärgning eller DNAsekvensering för att kunna ge fler pusselbitar till diagnosen eller ge utlåtande om
lämplig behandlingsmetod. Jag fick en
insyn om hur patologivärlden är mycket
mer omfattande än jag kunde ana fastän
jag jobbat där i flera år och att det handlar
om så mycket mer än döda människor som
så många föreställer sig. Men den delen
erbjuds också och jag hade möjlighet i
princip varje dag att följa med ned och
assistera vid obduktion.
I början av anställningen behövdes min
kompetens på laboratoriet för att komma

i kapp efter en tuff vår och jag var då som
BMA schemalagd för snittning, färgning
och för att assistera vid utskärningen med
läkarna. Utöver dessa arbetsuppgifter fick
jag fria händer att bygga ihop en tjänst
som läkarassistent. Vi jobbade på inne på
labbet, kön med klossar att snitta
minskade och jag tog då tag i
möjligheten som jag hade fått att få
utvidga min kompetens och få en helhetssyn över provernas väg genom labbet. Jag
följde med läkarna så ofta jag kunde och
följde deras rutiner och tankegångar kring
diagnostiseringen.
Dagarna fylldes med att vi diskuterade
hur de olika preparaten skulle skäras ut för
att kunna besvara om provet var benignt
eller malignt, om det i så fall
var radikalt borttaget och
om det fanns spridning till
lymfkörtlarna osv. Jag
mikroskoperade glas tillsammans med framförallt
ST- eller överläkare och de
erfarna läkarna förklarade då
vilka ledtrådar vi kunde se på
glaset och vi diskuterade
potentiella diagnoser och fortsatt handläggning av både provet och patienten.
Det blev mycket mikroskopering men det
blev aldrig långtråkigt pga den stora
variationen av prover, det var allt från
cytologi-glas från thyroideapunktat, urin
eller cellprovstagningar, hudexcisioner,
små lungbiopsier till stora utskurna
gyncancerpreparat eller tarmresektat.
Vissa fall av appendix, gallblåsa och colonpolyper förgranskade jag själv och föreslog
diagnos och fortsatt handläggning med
ansvarig läkare.
Med detta arbetssätt kunde jag se
en tydlig utvecklingskurva på min egen
kapacitet och dessutom insåg jag vilket
stort kunskapsdjup som krävs för att vara
patolog. Att från början kunna se att det

”Med detta
arbetssätt kunde
jag se en tydlig
utvecklingskurva
på min egen
kapacitet”

är t.ex. en appendix, fortsätta med att se
en appendicit för att utveckla till att även
histologiskt avgöra vilken grad av
inflammation dvs om den är flegmonös
eller gangrenös, om det är dysplasi eller
inte osv. Ibland granskade vi fall som vi
även presenterade på multidiciplinära
konferenser och kom i kontakt med bl.a.
onkologer och kirurger. Jag följde även
med och granskade de fryssnittsglasen
som jag snittade och färgade under
pågående operation. Utöver detta blev
jag introducerad till samarbetet mellan
patologen och klinisk genetik som utför
sekvensering av paraffininbäddad tumörvävnad från t.ex. lungcancrar. Där specifika
mutationer kan ge vägledning i
behandlingsbeslut.
Jag tar med mig många nya
kunskaper och ett sug efter mer. Jag fylls
av en känsla av intellektuell tillfredsställelse när jag nu går kirurgterminen
och utökar min kunskapscirkel till att även
innehålla patientkontakt och operation av
de diagnoser som jag mötte dagligen under mitt sommarjobb på patologen 2018.

Lina Karlsson
Krönikör Appendix
Läkarassistent Klinisk Patologi Umeå
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Läkarassistent på
Storuman sjukstuga
7.45 börjar arbetspasset på Storumans
sjukstuga. Arbetsdagens första kopp kaffe
avnjuts över ett kort morgonmöte.
Därefter tar var och en tag i dagens sysslor.
Jag och min läkarassistentkollega får en
rundvandring på sjukstugan och får
därefter gå bredvid några av
mottagningens sjuksköterskor de första
dagarna för inskolning i arbetsrutiner.
För en sjukstuga i Västerbottens inland
skiljer sig uppdraget något från en vanlig
hälsocentral. Närmaste
sjukhus ligger tio mil bort
vilket, gör att sjukstugan blir första vårdkontakt för ortens invånare,
nästan oavsett vad det
rör sig om. Sjukstugan
har därför bland annat
en egen vårdavdelning,
sjuksköterskebemanning
dygnet runt, läkarjour i
hemmet och en ambulans på orten.
Avstånden sätter sin
prägel på sättet som
resurserna används. När
ambulansen åker till sjukhuset i Lycksele blir den borta i minst två timmar.
Närmaste ambulans finns då vid andra
sjukstugor en dryg timme bort. Det blir då
extra viktigt att patienter inte skickas med
ambulansen slentrianmässigt utan faktiskt
behöver den.
Mina arbetsuppgifter blir ungefär
desamma som på en vanlig hälsocentralsplacering. Jag får ett schema med vilken
läkare jag kan gå med varje dag, dock

med tillägget att jag kan byta om något
intressant skulle hända på någon annans
mottagningslista. De flesta dagarna går jag
med läkaren som har hand om akutpatienterna, de som bokas samma dag
eller kommer med ambulansen. Jag pratar
och undersöker patienten själv först och
rapporterar därefter till min handledare.
Besöket avslutas med att vi båda träffar
patienten igen, eller att jag går tillbaka
själv. Sjukdomspanoramat
präglas utöver de vanliga
åkommorna, infektioner,
psykiatriska tillstånd och
kroniska sjukdomar m.m,
också av mer udda
åkommor som fiskekrok i
fingret, armbrytarskador
(tidigare världsmästaren Heidi Andersson kommer från
trakten och varje sommar
anordnas armbrytartävling)
eller vridskador från den årliga turneringen i träsk-fotboll.
Jag trivs med att jobba på
en mindre arbetsplats där
man lär känna personalen.
Det underlättar för att bli mer delaktig. En
eftermiddag behövs det en extra person
på BVC, jag går dit och får hjälpa till att
vaccinera barn och göra årskontroller. En
annan dag är det prickmottagning så jag
och en AT-läkare turas om att ta stansbiopsier från hudförändringar. Några gånger
under sommaren ringer SOS till sjukstugan
om larm i samhället. Om ortens ambulans inte är hemma kan personal från
sjukstugan åka dit i väntan på en annan

”Närmaste
sjukhus ligger 10
mil bort, vilket gör
att sjukstugan blir
första vårdkontakten för
ortens invånare,
nästan oavsett vad
det rör
sig om ”

Psst!

Berättelser från Skellefteå

ambulans. Rapporten kan vara knapp,
”medvetslös person på byn” eller ”ensidigt
känselbortfall”. Jag tycker det är spännande och åker gärna med.
Den sista veckan åker vi ett gäng från
personalen på kvällsutflykt. Vi fikar i
kvällssolen med Storuman-sjön nedanför
oss och skymtar fjällen i horisonten. Några
dagar senare jobbar jag min sista arbetsdag. På väg genom samhället möter jag
någon av sommarens patienter. Jag känner
mig fortfarande lite ovan, men att stöta på
patienter utanför sjukstugan hör till
vardagen när man jobbar på en mindre
ort. Nöjd med sommaren kliver jag på
bussen mot Umeå och lämnar Storuman
bakom mig för den här gången.

Under sommaren som passerade
spenderade jag åtta veckor som läkarassistent på Skellefteå Lasaretts medicinavdelningar.
I början av juni var jag en läkarstudent
och följde hack i häl bakom överläkarna
och specialisterna för att plocka på mig
något epikrisjobb här och var. I slutet av
juli fyllde jag i princip rollen som en
vikarierande underläkare och rondade
egna patienter, skötte deras utredningar
och kunde faktiskt bidra till vården. Den
professionella utvecklingskurvan var
extremt brant, och arbetet som läkarassistent var allt det jag önskat att de
kliniska terminerna på läkarprogrammet
skulle vara.
Mina dagar i Skellefteå fylldes med
rondarbete, samtal med patienter och
telefonsamtal till anhöriga. Jag fick rutin i
att ringa konsulter, skriva remisser, svara
på sökningar och hann faktiskt få vana i
handläggandet av de vanligaste
diagnoserna. För första gången fick jag
kontinuitet i arbetet och kunde bygga
upp relationer med både handledare och
avdelningarnas sköterskor. I och med att
mina handledare faktiskt hann se mig

arbeta kunde de också ge mig mer ansvar
och utrymme att utvecklas. Att dessutom
ibland få handledas av nyblivna AT-läkare
var också mycket roligt då de har mer
insikt i vilka typer av frågor man som
student har.
Arbetsuppgifter jag hade inkluderade
även patientundersökningar, åtskilliga
blodgaser, information till patienterna,
assisterande vid elkonverteringar och
uppföljning efter brytpunktssamtal med
patienter och anhöriga. Det var speciellt
fint som läkarassistent att ha tid för att just
sätta sig ned med patienter och reda ut
alla frågor som uppstått efter ett tufft
besked eller en ny diagnos. Att i en
professionell roll möta människors sorg
var givetvis mycket utmanande men att
jag gavs möjligheten att få göra detta självständigt var underbart. Under läkarprogrammet har jag saknat praktisk
utbildning i den terapeutiska aspekten av
läkaryrket men som assistent fanns där tid
att reflektera och få feedback.
Jag ser läkarassistentrollen som det
naturliga mellansteget från läkarstudent
till underläkare. Dels för att man hinner
etablera de kunskaper man pressat in och

prövat på under terminerna, men också
för att man får en större insikt i vad det
faktiskt innebär att vara läkare tidigt i
karriären. Visserligen har jag inte fått testa
på att bära ansvarsbördan för patienterna
eller lärt mig navigera läkemedelsmodulen, men när man hängt med ett
gäng AT-läkare i ett svettigt datorrum en
sommar känns den framtida rollen
betydligt mindre skrämmande.

Simon Ståhl
Krönikör Appendix
Läkarassistent Skellefteå

ÄR DU VÅR NÄSTA REDAKTÖR?
Gillar du kreativa utmaningar? Vill du få en inblick i vad Sveriges läkarförbund Student arbetar
med? Då är du den vi söker!
Petra Wikberg
Krönikör Appendix
Läkarassistent Storuman

Vill du veta mer om läkarassistenttjänster? Gå in på www.slf.se/student för mer information
om tjänsten! Där finns även Sveriges läkarförbund Students föreslagna riktlinjer för
tjänsten! På hemsidan finns även annan bra information om vad som gäller om man forskar
som läkarstudent, tips inför första jobbet, lönestatistik för underläkare med mera!

Sveriges läkarförbund Student söker nu en ny redaktör för sin medlemstidning Appendix!
Tidningen utkommer 4 gånger/år tillsammans med Moderna Läkare. Jobbet är kreativt
stimulerande och fyllt av möjligheter! Tjänsten innebär kontinuerlig kontakt med förbundsstyrelsen om tidningens innehåll samt att man 4 gånger per år sammansätter tidningen och
skickar in den till tryckeriet. Ersättning efter avtal. Tidigare erfarenhet av InDesign är meriterande.
Har du frågor om vad tjänsten innebär kan du kontakta nuvarande redaktör Elin Ekdahl på
redaktor.appendix@slf.se.
Vill du ansöka om tjänsten? Kontakta Sveriges läkarförbund Students studenthandläggare
Sara Widebeck genom att mejla sara.widebeck@slf.se
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Kontakta oss!
Göteborg
Ordf. Elin Ekdahl
ordf.goteborg.student@slf.se
Linköping
Ordf. Freja Swärdh
ordf.linkoping.student@slf.se
Lund
Ordf. Ida Osbeck
ordf.lund.student@slf.se
Stockholm
Ordf. Christoffer Blom
ordf.stockholm.student@slf.se
Umeå
Ordf. Karl Forsberg
ordf.umea.student@slf.se
Uppsala
Ordf. Elsa Kågström
ordf.uppsala.student@slf.se
Örebro
Ordf. David Josefsson
ordf.orebro.student@slf.se
Utland
Ordf. Gustaf Kallryd
ordf.utland.student@slf.se

UTLANDSKONGRESSEN

Utlandskongressen 		 2018 samlade över 310
svenskar under ett 			 och samma lettiska tak
Den sjunde upplagan av Utlandskongressen gick av stapeln i ett soligt och
varmt Riga, omgivet av vackra höstfärger,
den 12–14 oktober. Årets Utlandskongress sålde slut på rekordtid och
lockade ett stort antal deltagare, såväl
studenter som landstingsrepresentanter.
Ett av helgens tyngsta dragplåster stavades
Rebellkirurgen
och han föreläste
för en fullsatt
föreläsningssal
under
kongressens
andra dag. Helgen
bjöd även på
inspirerande
föreläsningar
signerade Gisela
Pettersson från
Rättsmedicinalverket, Peter
Berggren från Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman samt Arin
Malkomian, ordförande för Svensk
förening för akutsjukvård. I den här
artikeln kommer jag ta med dig på en
återblick på årets Utlandskongress som
lockade inte mindre än 311 deltagare.
Rundvandring och välkomstmingel nvigde
Utlandskongressen 2018 i smyg
Under kongresshelgens första dag inleddes
Utlandskongressen med en rundvandring i
Gamla stan. Under ledning av en lokalguide fick deltagarna möjlighet att bekanta
sig med ett soligt och höstfint Riga som
kom att visa upp sig från sin finaste sida
under helgen. Utöver rundvandringen,
som inleddes under eftermiddagen,
fungerade fredagen som en ankomstdag
där deltagare från hela Europa, en efter
en, anlände till kongresshotellet Bellevue
Park Hotel, i centrala Riga. Under fredagskvällen smyginvigdes Utlandskongressen
med bubbel, snittar och mingelmusik
signerat Rebellkirurgens duo. Efter ett

kortare välkomsttal av SLF Student Utlands
ordförande, Gustaf Kallryd, fortskred
minglet med trevlig gemenskap, mingelbingo och livemusik. Livemusiken
serverades av Rebellkirurgens duo som
bildades helgen till ära i form av Gustav
Rimås på gitarr och Erik Erichsen på
trumpet. När tonerna sakta men säkert
började tona ut
straxt efter 22-tiden
erbjöds deltagarna
möjligheten att
fortsätta aftonen i
Gamla stan.
Rättsmedicin inledde en fullspäckad
lördag
Efter en kort, men
desto mer
officiell, invigning
av Utlandkongressen, inledde Gisela Pettersson från Rättsmedicinalverket i Umeå med dagens första
föreläsning. Gisela är rättsläkare, verksam
i Umeå, och hennes föreläsning kom att
handla om en
specialitet som ofta glöms bort men
samtidigt spelar en ytterst väsentlig roll
inom det svenska samhället. Hon
berättade bland annat om forensiska
dokumentationsläkare, vilka är timanställda av Rättsmedicinalverket och har som
enda uppgift att dokumentera skador hos
målsägande och misstänkta gärningspersoner. Dessa utbildas av Rättsmedicinalverket. Under föreläsningen
beskrev Gisela vardagen som rättsläkare
och beskrev olika scenarion. En mycket
intressant och lärorik timme!
Rebellkirurgi ett hett ämne
Innan lunchen tar vid fick landstingen och
regionerna på plats, traditionsenligt,
möjligheten att presentera sin verksamhet
för studenterna i föreläsningssalen. Därefter går startskottet för årets arbets-

marknadsmässa. När lunchen väl är över
kliver Utlandskongressens andra
föreläsare in i bilden. Det skulle visa sig
att han kom
att bli helgens
höjdpunkt,
för många.
Erik Erichsen,
mer känd som
Rebellkirurgen
från SVT:s
dokumentärserie med
samma namn,
berättade med inlevelse om hans breda
repertoar och erfarenhet under de 10 år
han spenderade i Etiopien tillsammans
med sin hustru. Under den dryga timmen
som föreläsningen
varade visade han upp bilder och beskrev
patientfall inom många olika specialiteter.
När så föreläsningen var till
ända, omringades
snabbt Rebellkirurgen av vetgiriga studenter
som ville få en
pratstund, ett foto
eller en autograf av
huvudpersonen.
Glesbygdsmedicinskt
centrum och akutsjukvård på tapeten
När ståhejet kring Rebellkirurgen lagt sig
och deltagarna fått i sig sitt eftermiddagskaffe, med tillhörande tilltugg, föreläste
Peter Berggren om en viktig verksamhet,
på frammarsch, inom sjukvården. Peter arbetar som verksamhetschef vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman i Västerbotten. Med hjälp av tekniska hjälpmedel
och distansöverbryggande teknik jobbar
man med att tillmötesgå en mer åldrande
befolkning bosatta i glesbygden. Peter

berättade om flertalet, spännande forskningssamarbeten som man bedriver med
sjukhus och universitet i bl.a. Australien,
Kanada och Kenya.
Helgens sista
föreläsning ägde
rum under
söndagen.
Ämnet för dagen
var akutsjukvård
och talaren hette
Arin Malkomian.
Arin är ordförande
för Svensk förening
för akutsjukvård och verksam vid Capio
St: Görans sjukhus i Stockholm. Under en
timme talade han om hur man
hanterar patienter i ett akut skede och
vad det innebär att arbeta som akutläkare i Stockholm. Han avslutade sedan sitt
föredrag med att dra flertalet paralleller
till sin egen tid som student i Ryssland och
uppmuntrade
publiken att inte
vara rädd att
söka nya
spännande
utmaningar
hemma i
Sverige.
Workshops,
arbetsmarknadsmässa och
bankettmiddag
inrymdes också i den fullspäckade kongresshelgen
Under kongresshelgen hade de deltagande
studenterna även möjligheten att delta
i en av 12 olika workshops på totalt fyra
olika teman. Sutureringsteknik, EKGtolkning, lungmedicinska patientfall och
akut omhändertagande stod på agendan.
Alla workshops leddes av erfarna
specialister från Sverige. Parallellt med
föreläsningar och workshops löpte den
årliga arbetsmarknadsmässan med

deltagande landsting och regioner från
olika delar av landet. Den sista, men inte
minsta, pusselbiten av Utlandskongressen
2018 stavades bankettmiddagen. Efter
en dryg halvtimmes mingel öppnades
portarna till hotellets största och finaste
bankettsal och över 300 hungriga
studenter, föreläsare och landstingsrepresentanter avnjöt tillsammans en
trerättersmiddag som avslutades med
dans till musik av det inhemska rockbandet Grupa ”Bastards”.

Gustaf Kallryd
Ordförande
Sveriges läkarförbund Student Utland

Martin Nilsson
Kongressansvarig
Foto:
Sveriges läkarförbund Student Utland

