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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
KARTA

Hitta rätt!

1. IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16. Fullmäktigemötet 
Närmaste tunnelbanestation är Östermalmstorg,
uppgång mot Stureplan. Gå upp höger direkt efter Pressbyrån.

2. Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8. Hotellet 
Närmaste tunnelbana: Rådmansgatan. Förbokade hotellrum.

3. Läkarförbundet, Villagatan 5. Middag
Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan,
uppgång Roslagsbussar/Tekniska Högskolan. Gå till höger när du passerat spärrarna, följ Danderyds-
gatan mot Lill Jans Plan, ta sen till vänster in på Östermalmsgatan och därefter höger in på Villagatan, 
gå cirka 300 meter till Läkarförbundet. Beräknad gångtid 5-7 minuter.
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Innehållsförteckning

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
INNEHÅLL

Hur går fullmäktigemötet till?
Är det första gången du ska åka på SYLF:s fullmäktigemöte, eller har du hunnit glömma

sen sist? På SYLF:s hemsida får alla krångliga ord och begrepp sin förklaring.
Utgå från länkarna på www.sylf.se/fum eller klicka dig fram under rubriken ”Om oss”. 

Program       
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Förslag till föredragningslista
Mötesordning vid SYLF:s fullmäktigemöte 2018
Ekonomiska villkor för SYLF:s fullmäktigemöte 2018

SYLF:s verksamhet från april 2017 till ordinarie fullmäktige 2018
Innehåll SYLF:s verksamhet 2017-2018
Förkortningar och ordförklaringar
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Verksamhetsberättelse
2. Arbetsliv
3. Arbetsmarknad
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
PROGRAM
SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
PROGRAM

Program

Sveriges Yngre Läkares Förenings fullmäktigemöte 2018 
IVA KONFERENSCENTER, GREV TUREGATAN 16, STOCKHOLM

FREDAGEN 16 MARS 
09.00–10.00  Registrering samt kaffe och smörgås
10.00–10.15  SYLF:s ordförande Jonas Ålebring inleder
10.15–11.00  Mötesförhandlingar
11.00–12.00  Gästtalare
12.00–13.00  Lunch
13.00–15.00  Mötesförhandlingar
15.00–15.30  Fikapaus
15.30–17.30  Mötesförhandlingar
17.30–19.00  Tid för incheckning på hotellet samt promenad till Villagatan 5
19.00–  Middag, Läkarförbundet, Villagatan 5

LÖRDAGEN 17 MARS
09.00–10.15  Mötesförhandlingar
10.15–10.45  Fikapaus
10.45–12.30  Mötesförhandlingar
12.30–13.30  Lunch
13.30–15.30  Mötesförhandlingar

FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU KAN DELTA HELA MÖTET!
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1.  Fullmäktigemötet öppnas
2.  Upprop (anses fullgjort genom registrering före mötet)
3.  Val av mötesordförande och vice mötesordförande
4.  Genomgång av mötesformalia och praktikaliteter
5.  Godkännande av kallelseförfarande
6.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7.  Fastställande av dagordning
8.  Verksamheten april 2017–ordinarie fullmäktigemöte 2018.
 a) Styrelsens verksamhetsberättelse. 
9.  Ekonomiska frågor
  a) SYLF:s räkenskaper och förvaltning 2017
 – Förvaltningsberättelse
 – Revisionsberättelse
  – Fastställande av resultat- och balansräkning
  – Ansvarsfrihet
  b) SYLF:s pensionsstiftelses förvaltning 2017
 – Förvaltningsberättelse
 – Revisionsberättelse
10.  Verksamhetsplan 2018-2019 inklusive motioner och propositioner
11.  Fastställande av budget 2018, preliminär budget 2019 och medlemsavgift för 2019 
12.  Val av styrelse
13. Val av ordförande för representantskapet
14.  Val av delegater samt suppleanter till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018
15.  Val av en förtroendemannarevisor, suppleant samt auktoriserad räkenskapsrevisor
16.  Val av valberedning
17.  FUM 2019
18.  Övriga frågor
19.  Fullmäktigemötet avslutas

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till föredragningslista
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1. Ordet begärs genom att tydligt räcka upp sitt röstkort och på så sätt påkalla mötespresidiets up-
pmärksamhet. Första- och andratalarlista tillämpas.

2. Vid inlägg, tala i mikrofonen, ange namn samt lokalavdelning.

3. Yrkanden inlämnas skriftligen till mötesordföranden. Yrkanden som ej inlämnats skriftligen tas inte 
upp till behandling.

4. Mötesordföranden beviljar replik och kontrareplik endast till den som blivit personligen nämnd/tilltalad 
i debatten samt till styrelsen.

5. Styrelseledamot och utredare beviljas rätt att bryta talarlista för att meddela sakupplysning.

6. Ordningsfråga bryter debatten i sakfråga och ska avgöras innan ny fråga tas upp till behandling.

7. Vid beslut om streck i debatten ska mötesordföranden lämna tillfälle för dem som så önskar att läm-
na in yrkanden, att läsa dem samt ge dem som så önskar möjlighet att begära ordet. Därefter anmäls 
streck i debatten. Sedan streck i debatten satts kan inga ytterligare yrkanden lämnas in eller nya talare 
begära ordet.

8. Reservation ska skriftligen vara inlämnad till mötesordföranden före sammanträdets avslutande för 
att kunna läsas upp för fullmäktigeförsamlingen. De mötesdeltagare som ansluter sig till detta ska an-
mäla detta i anslutning till besluten.

9. Vid votering eller försöksvotering sker röstning genom handuppräkning, varvid de röstande ska an-
vända sig av sina röstkort.

10. Fråga som inte regleras i denna mötesordning eller i stadgan, regleras av mötesordförande/
mötespresidiet, i enlighet med sedvanlig sammanträdespraxis. Undantag från denna regel gäller förs-
lag till propositionsordning, där ledamöter kan inlämna förslag.

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MÖTESORDNING

Mötesordning vid SYLF:s fullmäktigemöte 2018
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Ekonomiska villkor för lokalavdelningarnas fullmäktigedelegater 
vid SYLF:s ordinarie fullmäktigemöte 2018.

Arvode och traktamente betalas inte centralt av SYLF. Den som inte har möjlighet att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst från arbetsgivare eller annan kan få ersättning från SYLF efter ansökan till kans-
liet. Observera att ersättning endast utgår för fredagen 16 mars, ingen ersättning utgår för lördagen 17 
mars.

Ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst görs på SYLF:s reseräkningsblankett. Reseräknings-
blanketten finns på www.sylf.se. För att ersättning ska kunna betalas ut måste kopia på lönespecifikation 
som styrker inkomstbortfallet bifogas reseräkningen. Syns inte inkomstbortfallet på lönespecifikationen 
behöver den styrkas på annat sätt t.ex. genom intyg från chef. Reseräkningen ska skickas omgående. 

Varje fullmäktigeledamot ansvarar själv för bokning av resa. Biljetter bokas via Blomgren Travelgroup 
AB, telefon 08-509 350 20. Uppge att ni åker för SYLF, kostnadsställe 66, referens Anna Sia Larsson, 
samt fullmäktigemöte som ändamål vid bokning.

SYLF:s kansli har bokat rum för fullmäktige på Hotell Birger Jarl. Anmälan och bokning av hotellrum 
sker via länk på www.sylf.se. Vid eventuell egen bokning av hotellrum utgår ersättning med maximalt 
det belopp som motsvarar priset för de av SYLF centralt bokade hotellrummen (1 490 kr för enkelrum). 
Ersättning för utlägg för hotell och resor utbetalas av SYLF:s kansli. Krav på ersättning för resa och 
eventuellt hotellrum måste vara SYLF:s kansli tillhanda senast fredagen den 25 maj 2018 för att kunna 
inkluderas i den solidariska finansieringen.

Enligt fullmäktigebeslut ska samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och måltider finansieras 
solidariskt av lokalavdelningarna. Sedan 2017 har SYLF centralt stått för samtliga måltider och det 
innebär att endast kostnaderna för fullmäktiges resor och hotellövernattningar ingår i den solidariska 
finansieringen. Totalkostnaden fördelas sedan mellan lokalavdelningarna i proportion till hur många 
fullmäktigedelegater varje lokalavdelning är berättigad att sända till fullmäktigemötet.

I den solidariska finansieringen räknas resekostnader med flyg till lågpris och resa med tåg i andra 
klass. Vid dyrare resor står lokalavdelningarna själva för mellanskillnaden. Resa med bil ersätts enligt 
skatteverkets schablonvärden under förutsättning att det är billigare än kollektiva färdmedel. Lokala-
vdelningarnas kostnader för fullmäktigemötet, beräknade enligt det solidariska finansieringssystemet, 
faktureras varje lokalavdelning under hösten. Kostnader som förskotterats centralt av SYLF avseende 
suppleanter och eventuella medresande anhörigas rese- och hotellkostnader faktureras också lokala-
vdelningarna. Varje enskild lokalavdelning får därefter reglera dessa kostnader med respektive fullmäk-
tigeledamot.

Avbokning av middag ska meddelas SYLF:s kansli senast 24 timmar innan middagen. Vid senare 
avbokning debiteras en avgift på 450 kr. Fullmäktige beslutade 2009 att ”middagskuvertavgift för en 
anmäld delegat som sedan uteblir utan giltigt skäl, ska betalas av dennes lokalavdelning och inte ingå 
i den kostnad som uppbärs av SYLF centralt”. En sådan eventuell kostnad faktureras också till aktuell 
lokalavdelning.

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
EKONOMISKA VILLKOR

Ekonomiska villkor för SYLF:s fullmäktigemöte 2018
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SYLF:s verksamhet från april 2017  

till ordinarie fullmäktige 2018
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
INNEHÅLL SYLF:S VERKSAMHET 2017-2018

Innehåll

SYLF:s verksamhet från april 2017 till ordinarie fullmäktige 2018

Förkortningar och ordförklaringar
1. Inledning
Verksamhetsberättelse
2. Arbetsliv
3. Arbetsmarknad
4. Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation
5. Kommunikation 
6. Förhandlingsfrågor
7. Utbildning och forskning
8. Likarätt
9. Internationellt samarbete
10. SYLF:s organisation
11. Kontakter med Sveriges läkarförbund och andra organisationer
12. Övrig information om föreningen
13. Besvarade remisser
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ALF    Avtal för läkarutbildning och forskning i hälso och sjukvården
ALG    Sveriges läkarförbunds arbetslivsgrupp
FS    Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse
EAR    Sveriges läkarförbunds etik och ansvarsråd
EJD    European Junior Doctors
FD    Sveriges läkarförbunds förhandlingsdelegation
FHL    Föreningen Homosexuella Läkare
FSL    Framtidens specialistläkare
FUM    Fullmäktige
IVO    Inspektionen för vård och omsorg
LHC    Leading Health Care
Lipus    Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården
Lokalavdelning  Lokal organisatorisk underavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening
Lokalförening   Lokal organisatorisk underavdelning av Sveriges läkarförbund
Läkarförbundet  Sveriges läkarförbund
KLF    Kvinnliga Läkares Förening
ML    Moderna Läkare
NKS    Nya Karolinska
NRYL    Nordiska rådet för yngre läkare
NPS    Det nationella planeringsstödet
PWC    Konsultfirma inom bland annat verksamhetsutveckling och ekonomi
RLIM    Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Saco    Sveriges Akademikers Centralorganisation
SFAI    Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
SFAM    Svensk Förening för Allmänmedicin
SKkurs   Specialistkompetenskurs, statligt finansierad kurs för STläkare
SKL    Sveriges kommuner och landsting
SLF    Sveriges läkarförbund
SLS    Svenska Läkaresällskapet
SoS    Socialstyrelsen
SOU    Statens offentliga utredningar
SPA    Sveriges läkarförb. sjukvårdspolitiska arbetsgrupp
SPUR    Sveriges läkarförb. & Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet
SPUREX   Arbetsgrupp till vilken SPUR gett uppdraget att utveckla SPURverksamheten
STrådet   Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring inom Socialstyrelsen
SULF    Sveriges Universitetslärarförbund
SYLF    Sveriges Yngre Läkares Förening
UFO    Sveriges läkarförbunds utbildnings och forskningsdelegation  

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR

Förkortningar och ordförklaringar
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
INLEDNING

1. Inledning

Stockholm i februari 2018

Jonas Ålebring, ordförande

Styrkan med Sveriges Yngre Läkares Förening är att vi är många, vi finns i hela landet och vi represen-
terar både nutiden och framtidens hälso- och sjukvård. Vår verksamhet utgår ifrån medlemmarnas vilja 
och bygger på det stora engagemanget bland förtroendevalda i hela organisationen. Detta gör oss till en 
förtroendeingivande organisation med stora möjligheter att kunna representera och förbättra underläka-
res villkor, och i förlängningen erbjuda en bättre sjukvård för patienterna. Mitt första år som ordförande 
i SYLF har varit händelserikt, spännande och utmanande. Nu i efterhand är jag stolt över det vi lyckats 
åstadkomma tillsammans under det gångna året.

Verksamhetsåret drog igång mitt i avtalsrörelsen med förhandlingar om ett nytt kollektivavtal där vi lyfte 
fram ett underläkarperspektiv i förhandlingarna. Det intensiva arbetet gav resultat och vi lyckades få en 
starkare skrivning om AT-läkares rätt att förhandla sin lön efter 12 månader. I samband med regeringens 
förslag att ersätta allmäntjänstgöringen med en bastjänstgöring har vi arbetat med att utveckla vår syn 
på en ny klinisk introduktion. Genom att samla in lokalavdelningarnas synpunkter och göra konsekven-
sanalyser har målet varit att ge ett omfattande remissvar till regeringen. Samtidigt har arbetet med att 
öka antalet AT-platser fortsatt där SYLF:s Väntetidsrapport skapade debatt och fick nationell uppmärk-
samhet i bland annat SVT-rapport.  

En av våra viktigaste strategier för året har varit att stärka våra kontakter med viktiga aktörer inom 
hälso- och sjukvården. SYLF:s samarbete med andra sjukvårdsprofessioner är ett exempel på hur våra 
intressen kan sammanfalla och därmed ge oss bättre möjligheter att påverka. Även kontinuerlig dialog 
med politiker och myndigheter har öppnat upp nya kanaler för att kunna påverka. Det är även viktigt att 
vi är medvetna om vår omvärld genom våra nordiska och europeiska samarbeten. I år stod SYLF som 
arrangör för European Junior Doctor’s General Assembly och efter två intensiva dagar i Malmö kan vi 
konstatera att det blir allt viktigare med internationellt samarbete.

Det är viktigt att föra styrelsen närmare lokalavdelningarna och medle-
marna. Därför har vi under året satsat på att öka närvaron där våra 
medlemmar befinner sig. Genom ökad aktivitet på Facebook har vi 
skapat nya möjligheter för enskilda medlemmar och förtroende-
valda att kommunicera. För första gången anordnades också ett 
representantskap genom en vald representantskapsordförande 
vars huvuduppgift var att stärka det lokala perspektivet i mötet. 
Lokalavdelningarna har även haft möjlighet att anordna region-
ala representantskap och förhoppningen är att detta på sikt ska 
bli en naturlig del av lokalavdelningarnas verksamhet. Förutom 
detta har ett omfattande arbete påbörjats med föreningen där 
målet är att verksamheten ska bli ännu mer transparent och lättare 
att följa upp. 

Mitt första år som ordförande är nu till ända och både styrelsen och 
jag längtar efter att sätta ingång arbetet med nästa års utmaningar. 
SYLF är en stark verksamhet med nära koppling till hälso- och 
sjukvårdens vardag. Vi är väl rustade och på rätt väg för 
att kunna skapa goda förutsättningar för underläkare 
och bra vård för våra patienter.  
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SYLF:s uppgift är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. SYLF 
ska dessutom främja medlemmarnas vetenskapliga intressen och kvaliteten i medlemmarnas utbild-
ning. SYLF:s har också som uppgift att verka för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården. 

SYLF:s uppdrag är brett men utgår alltid från två tydligt sammanlänkade perspektiv som synliggörs i 
SYLF:s vision: ”Bättre villkor för underläkaren – bättre vård för patienten”. Politiskt och fackligt påver-
kansarbete kräver långsiktighet, struktur och målmedvetenhet. För att göra verksamheten genomför-
bar, överskådlig och sammanhängande över tid är SYLF:s verksamhetsmål uppdelade i olika nivåer, 
alla mål ska syfta till att uppfylla föreningens syfte så som det regleras av SYLF:s stadga. 

I årets verksamhetsberättelse har fokus skiftat från antalet aktiviteter till att beskriva hur väl styrelsen 
har uppnått verksamhetsmålen. Detta har resulterat i att fokus skiftat från enstaka aktiviteter och möten 
till en mer övergripande utvärdering av verksamhetsområdena. Grundtanken med arbetssättet är att 
verksamhetsberättelsen ska ge en bild vad som har gått bra och vad som behöver förbättras inför kom-
mande år. Nedan kommer en beskrivning av hur de olika målen ska tolkas.

De övergripande målen definierar föreningens generella politiska vilja. Styrelsen gör inga specifika 
åtgärder för att uppnå dessa mål, intentionen i de övergripande målen ska istället genomsyra hela före-
ningens arbete och uppnås genom de lång- och kortsiktiga målen. 

De långsiktiga målen beskriver den inriktning av verksamheten inom varje verksamhetsområde som 
föreningen, genom styrelsen och kansliet, avser följa de närmaste åren i syfte att uppnå de övergri-
pande målen. Styrelsen använder SYLF:s policydokument för att förtydliga tolkningen av de långsiktiga 
målen inom flera verksamhetsområden och skapa tydlighet och kontinuitet. Aktiviteter relaterade till de 
långsiktiga målen varierar över tid och påverkas av andra intressenters verksamhet på respektive om-
råde. Specifika aktiviteter för de enskilda långsiktiga målen initierade av SYLF genomförs inte varje år.

De kortsiktiga målen beskriver vilka frågor och aktiviteter som fullmäktige beskrivit som är viktigast att 
belysa och genomföra under verksamhetsåret för att hålla den inriktning som beskrivs i de långsiktiga 
målen och uppnå de övergripande målen. I syfte att uppnå de kortsiktiga målen genomförs varje år 
aktiviteter för varje mål, initierade av SYLF. 

SYLF:s övergripande mål fastställda av fullmäktige 2017/18: 

ÖVERGRIPANDE MÅL
• SYLF ska vara känt för alla underläkare och tillvarata deras intressen 
• SYLF ska vara en kunskapsproducerande organisation 
• SYLF ska ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande 
• SYLF ska verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse
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Mål från verksamhetsplanen 2017–18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor  
● att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har en god kunskap om underläkares  
 arbetsmiljö och därmed bidrar till ett ökat opinionstryck i dessa frågor 
● att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid 

Under året har flertalet insatser gjort för att stärka medlemmarnas kompetens inom arbetsmiljö och 
hållbart arbetsliv, bland annat i form av föreläsningar på representantskapet, introduktionskursen och 
medlemskvällar. SYLF ingår även i ett nätverk tillsammans med sju andra professionsorganisationer 
där intentionen är att ta fram en gemensam bas för arbetsmiljöfrågor. Flertalet möten och en workshop 
har hållits och avsikten är att tillsammans lyfta arbetsmiljöfrågor för hälso- och sjukvårdpersonal under 
valet 2018.

Sedan IVO år 2015 tog ett principbeslut där de bestämde att underläkare innan AT inte skulle få arbe-
ta som ensamjour på akutmottagningar utan tillgång till legitimerad läkare på plats har SYLF bevakat 
denna fråga i bland annat AT-rankingen. Under året har även ett samarbete kring denna fråga påbörjats 
med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som granskar samt analyserar hälso- och sjukvården.  

Ett viktigt verktyg för att sprida kunskap och goda exempel till medlemmar och makthavare har varit 
sociala medier. Flera inlägg har publicerats där arbetslivsfrågor har uppmärksammats. Även Moderna 
Läkare nr3 fokuserade på dessa frågor. Förutom detta har dessutom flertalet remisser som rör läkares 
arbetsmiljö besvarats under året (se sid 28).

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2. Arbetsliv
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Mål från verksamhetsplanen 2017–18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på  
 arbetsmarknaden
● att befrämja en öppen, internationell och bred arbetsmarknad för underläkare
● att SYLF verkar för att rekrytering av läkare ska ske på ett öppet och transparent sätt
● att SYLF verkar för att utlandsutbildade läkare ska ha en ändamålsenlig väg in på den  
 svenska arbetsmarknaden samt villkor i paritet med svenskutbildade läkares

KORTSIKTIGA MÅL
● att under verksamhetsåret utvärdera och förfina stödmaterial för lokalavdelningar som gran- 
 skar rekryteringsprocesser & undersöka möjligheten att SYLF-certifiera rekryteringsprocesser
● att SYLF ska prioritera frågan om väntetider inför AT högre på agendan för 2017

Under 2016 undersökte SYLF antalet AT-tjänster i förhållande till antalet läkare som behöver göra 
AT. Slutsatserna var att det saknades hundratals platser och att väntetiderna ökar. SYLF:s styrelse 
har därför under verksamhetsåret arbetat med att skapa opinion i frågan på flera olika håll. SYLF har 
bland annat blivit inbjudna av Riksdagens Socialutskott där man uppmärksammade frågan för riksdag-
sledamöter och skrivit en rapport som enbart fokuserade på väntetiderna. Rapporten fick stort gen-
omslag både nationellt samt lokalt och såväl SYLF som andra grupper använde dessa siffror för att 
skriva debattartiklar, och tusentals underläkare samlades i ett upprop i Läkartidningen. Under året har 
styrelsen fått signaler om att flera landsting ska öka antalet tjänster och följer utvecklingen med stor 
spänning. För att fortsätta trycket på makthavarna, engagera allmänheten och få till stånd en förändring 
har SYLF tagit fram en film om väntetiderna för AT, vilken har lanserats på Facebook. 

När det gäller antalet ST-tjänster så har det varit svårare att bilda opinion eftersom det varken finns 
statistik om behov av eller nuvarande antal utbildningstjänster. Till följd av detta har SYLF:s styrelse 
arbetat för att påverka makthavare att ge ett tydligare uppdrag till Socialstyrelsen, att konkretisera hur 
många specialister som behövs i framtiden genom vara delaktiga i arbetet med att utveckla det Na-
tionella planeringsstödet, samt att arbeta för landstingen ska ta fram bättre statistik över hur många 
läkare som specialiserar sig inom olika områden.

Under året har SYLF startat projektet Schysst rekrytering som syftar till att underläkare skall behandlas 
rättvist när de söker jobb. Starten var en workshop på Almedalsveckan med politiker och tjänstemän 
från olika arbetsgivare. Där fick SYLF:s styrelse ta del av hur de ser på sin kompetensförsörjning, sam-
tidigt som SYLF gjorde dem medvetna om lokalavdelningarnas hårda arbete. Därefter har fem lokal-
avdelningar tillsammans undersökt vilka problem som finns och hur landstingen kan påverkas. SYLF 
har tagit fram informationsmaterial och en checklista som planeras för nationell spridning under nästa 
verksamhetsår.

För att underlätta vägen in på svensk arbetsmarknad för läkare utbildade i andra länder har SYLF 
använt kunskapen om dessa personers behov i ett samarbete där Läkarförbundet och SKL tar fram 
webbaserade introduktionsutbildningar till svensk sjukvård. Under året har SYLF:s styrelse dessutom 
fortsatt att använda Moderna läkare till att inspirera fler unga läkare att söka nya karriärvägar. Tidningen 
lyfter fram bland annat läkare som arbetar i utvecklingsländer med äventyrsmedicin och underläkare 
som är chefer. 

3. Arbetsmarknad
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Mål från verksamhetsplanen 2017–18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att SYLF verkar för att läkare ska leda och utveckla svensk sjukvård 
● att SYLF verkar för jämlik vård av hög kvalitet
● att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll och förutsättningarna för läkares arbete.
● att SYLF verkar för ändamålsenliga IT-system och hållbar informationshantering i sjukvården,  
 samt läkares delaktighet i utvecklingen av detta.

SYLF har haft en omfattande och långsiktig aktivitet inom området sjukvårdspolitik under året som gått. I 
huvudsak handlar arbetet om en kontinuerlig påverkan av och samarbete med lagstiftare, myndigheter, 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och media. SYLF har bevakat och påverkat sjukvårdens or-
ganisation och finansiering genom partnerskap och samarbeten med ledande aktörer. Genom att vara 
partner i den akademiska tankesmedjan Leading Health Care och möten med forskare från bland annat 
Karolinska Institutet har SYLF kunnat påverka på flera olika nivåer.

Inom Sveriges läkarförbund leder SYLF-ledamoten Anders Lundberg, en omfattande utredning om 
sjukvårdens styrningsprinciper. SYLF har även svarat på flera betydelsefulla remisser, där de tre stora 
frågorna har varit god och nära vård, vinstbegränsning i välfärden och oredlighet i forskning. Under 
Almedalsveckan deltog styrelsen i mer än 30 seminarier och workshops av varierande sjukvårdspolitisk 
karaktär.  

Frågan om läkare som ledare har fått stor uppmärksamhet genom våra möten och kontakter med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för Vårdanalys, Vårdföretagarna och i flertalet 
sammanhang under Almedalsveckan. Styrelsen arrangerade bland annat ett välbesökt seminarium på 
almedalsveckan där två unga läkare som är chefer fick berätta om sin ledarstil. Ett annat viktigt påver-
kansverktyg har varit SYLF:s rapport om läkare som ledare, där SYLF statistik visar ett avtagande 

intresse att ta chefsuppdrag allte-
ftersom läkares karriärer fortgår. 
Rapporten har även fått stort me-
dialt intresse med flertalet artiklar 
och relaterade debattinlägg.

Hälso- och sjukvården måste 
bli en modern och attraktiv ar-
betsplats och då är det viktigt 
att verksamheten hänger med i 
samhällsutvecklingen. SYLF har 
under året verkat för en digital-
isering av hälso- och sjukvården 
genom att lyfta detta i kontakter 
med olika aktörer. 

4. Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation
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Mål från verksamhetsplanen 2017–18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att Moderna Läkare, SYLF:s hemsida och SYLF:s övriga kommunikationskanaler ska vara de 
 ledande informationskanalerna för underläkare i fackliga frågor
● att SYLF:s hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLF:s förtroendevaldas och medlemmars  
 önskemål
● att SYLF:s styrelse arbetar med att stärka organisationens interna och externa  
 kommunikationskanaler

KORTSIKTIGA MÅL
● att SYLF ska vara delaktigt i utvecklingen av Sveriges läkarförbunds nya hemsida
● att utveckla innehållet på SYLF:s hemsida för en ny gemensam hemsida för SYLF  
 och Moderna Läkare

SYLF:s tidning Moderna Läkare är ett viktigt verktyg för att inspirera och informera medlemmar, att 
ge grundläggande facklig information samt för att föra fram SYLF:s politik. Tidningen ges ut tillsam-
mans med Sveriges läkarförbund students tidning, Appendix, och skickas ut till alla medlemmar. Årets 
teman och basfackliga artiklar redovisas nedan:

5. Kommunikation

MODERNA LÄKARE nr 2, 2017 Nya sätt att jobba/Skaffa dig koll på din pension!
MODERNA LÄKARE nr 3, 2017 AT-ranking/Systematiskt arbetsmiljöarbete skyddar dig på jobbet
MODERNA LÄKARE nr 4, 2017 Framtidens vård/Läkares möjlighet till forskning
MODERNA LÄKARE nr 1, 2017 Kompetens/Att söka jobb – så funkar det
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Under året har styrelsen satsat på att utöka räckvidden av SYLF:s kommunikationskanaler för att kom-
plettera Moderna Läkare som huvudsakligen når ut till medlemmar. Styrelsen och lokalavdelningar-
na har utbildats i att driva framgångsrika kampanjer på sociala medier och detta har haft stort gen-
omslag framförallt på SYLF:s Facebooksida. Antalet följare på Facebook har fördubblats och sidan 
är en av de viktigaste diskussionsplatserna för föreningens medlemmar samt styrelsen. Enskilt störst 
framgång nådde SYLF:s Facebook-kampanj om AT-rankningen, som fick spridning långt utanför de 
egna medlemsleden. En generell attitydförändring i föreningens kommunikation har medfört att fokus 
förflyttats från styrelsens arbete till medlemmarnas och lokalavdelningarnas insatser, för att engagera 
och representera betydelsen av underläkares fackliga engagemang på alla nivåer.

Även SYLF:s nyhetsbrev har fått ett nödvändigt ansiktslyft. Däremot har SYLF:s hemsida endast fått 
mindre uppdateringar under året. I nuläget avvaktar styrelsen större förändringar, då Sveriges läkarför-
bund kommer att lansera en helt ny hemsida under 2018, tillsammans med ett nytt medlemsregister. 
Styrelsen är medveten om att den nuvarande hemsidan är i stort behov av uppdatering, men föreningen 
är beroende av Sveriges läkarförbunds utvecklingsarbete. För att bevaka föreningens intressen och 
accelerera arbetet har SYLF en representant i arbetsgruppen för den nya hemsidan. Under året har 
styrelsen dock reviderat hemsidans textmaterial för en snabbare lansering av den nya hemsidan. 

FACEBOOK STATISTIK per 15 februari 2018
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Mål från verksamhetsplanen 2017-18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att varje underläkare har en bra lön som sätts individuellt, motsvarande läkarens ansvar,  
 kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten samt revideras årligen 
 och utvecklas bra över tid
● att inga osakliga löneskillnader finns
● att underläkare har goda anställningsvillkor som stöder ett hållbart arbetsliv

KORTSIKTIGA MÅL
● att SYLF bevakar att Läkarförbundet tillvaratar underläkares intressen i avtalsrörelsen 2017
● att gravida läkare på egen begäran ska befrias från jour- och beredskapsarbete

Redan när verksamhetsåret inleddes var förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal i full gång mellan 
Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting. Avtalet gäller läkare verksamma inom 
den landstingskommunala sektorn vilket den stora majoriteten läkare är. Det nya kollektivavtalet gäller 
till och med sista mars 2020 och innebär en centralt fastställd lägstanivå för löneökningar på 6,5 pro-
cent på gruppnivå vilket är i nivå med märket som fastställs genom förhandlingar inom den konkurren-
sutsatta sektorn. Detta var en viktig framgång efter de tidigare sifferlösa åren där utfallet av de lokala 
lönerevisionerna blev mycket lågt på sina håll. SYLF har länge kämpat för att AT-läkare ska ha rätt att 
förhandla sin lön efter 12 månader och äntligen förstärktes skrivningen i avtalet om denna rätt. SYLF 
har även arbetat för bättre villkor för att få föräldrapenningtillägg där vi nådde viss framgång.  Även 
hårdare reglering kring rätten till övertidsersättning uppnåddes. Läkare arbetar i genomsnitt mer än 
heltid efter uttag av kompensationsledighet för jour och beredskap. Ersättningen för jour och beredskap 
behöver förbättras, särskilt rätten till återhämtning. I det nya avtalet ingår för första gången på många år 
en förbättring av jour- och beredskapsavtalet genom en höjning av faktorerna för beredskap. 

SYLF:s ordförande, Jonas Ålebring, leder även arbetet med att utveckla det centrala jour- och bered-
skapsavtalet som Sveriges läkarförbund och SKL kom överens om under avtalsrörelsen. Syftet med 
detta är att skapa ett hållbart, modernt och längre arbetsliv. Under 2016–2017 tog SYLF fram yrkanden 
i dialog med lokalavdelningarna, däribland bättre ersättning för jour under vardagar från kl. 17 och rät-
ten till återhämtning samt jourbefrielse på egen begäran för gravida läkare. Förhoppningen är att nå 
framgång på dessa områden inom ramen för det partsgemensamma arbetet som ska pågå till slutet av 
2019. Vid SYLF:s introduktionskurs för lokalaktiva hölls en genomgång av kollektivavtal, den svenska 
modellen och avtalsrörelsen tillsammans med Läkarförbundets chefsjurist. 

Underläkares löner och löneutveckling är en fråga som SYLF bevakar. Då dessa frågor främst hanteras 
i läkarföreningarnas relation till arbetsgivaren arbetar SYLF med att öka underläkares representation 
i dessa styrelser. SYLF har dessutom verkat för att Sveriges läkarförbundet ska ta fram information-
smaterial inom detta området vilket har resulterat till att de har utvecklat ett koncept för basfackliga 
informationsfilmer. Under SYLF:s representantskap lyftes frågan om kostnadsneutrala sidotjänstgörin-
gar. Styrelsen samlade därför in de lokala avtal som lokalavdelningarna skickat in tillsammans med en 
sammanställning om vad som gäller. Även lönesättning av ST-läkare och lokalt arbete med löneläget 
lyftes under SYLF:s representantskap för att inspirera lokalavdelningarna. 

SYLF:s medlemmar behöver ha information om lönestatistik och arbetsmarknadensvillkor tillgänglig så 

6. Förhandlingsfrågor
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de kan göra informerade val. Låga löner tidigt i karriären får på sikt konsekvenser för läkarkollektivets  
framtida löner. Löneförhandlingskorten är ett steg i detta arbete då dessa har fortsatt stor spridning och 
kräver ständiga nybeställningar. Under året har styrelsen dessutom föreläst tillsammans med SYLF 
Stockholm för AT-läkare i Stockholm om bland annat löneförhandling. Det är även viktigt att synliggöra 
osakliga löneskillnader, bland annat mellan män och kvinnor. Inom detta område verkar SYLF:s sty-
relse för att Sveriges läkarförbund ska ta fram en film som synliggör de osakliga löneskillnaderna. I en 

basfacklig artikel i Moderna Läkare lyft-
es även pensionen då det är viktigt för 
våra medlemmar att tänka långsiktigt.
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Mål från verksamhetsplanen 2017-18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att SYLF verkar för en god lärandemiljö och stöd i relation till tjänstens uppdrag för alla  
 underläkare 
● att SYLF verkar för att reglerade vidareutbildningstjänster håller hög kvalitet
● att SYLF verkar för att fler läkare ska forska och kunna göra detta inom ramen för en 
 anställning

KORTSIKTIGA MÅL
● att SYLF övervakar utvecklingen av kursutbud för ST-läkare speciellt med avseende på  
 Socialstyrelsens uppdrag avseende SK-kurser
● att SYLF fortsätter driva införandet av en introduktionstjänst som krav för genomförande av  
 läkarutbildningsutredningens förslag
● att SYLF verkar för en obligatorisk extern granskning av AT och en eventuell motsvarande  
 framtida introduktionstjänst
● att SYLF skall arbeta för att Socialstyrelsen utreder möjligheten att digitalisera  
 tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen

Frågan om framtidens introduktionstjänstgöring har engagerat SYLF under lång tid, och efter lång vän-
tan och omfattande påtryckningar från både föreningen och Sveriges läkarförbund beslutade regerin-
gen under året att införa en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning med efterföljande ettårig 
bastjänstgöring, som utgör introduktion till specialisttjänstgöringen. I juni 2016 tillsattes en utredning 
som har uppdraget att föreslå regleringar för bastjänstgöringen. SYLF lägger mycket engagemang på 
att bevaka och påverka denna utredning, både på eget mandat och genom Sveriges läkarförbunds 
utbildnings- och forskningsdelegation (UFO), där två av SYLF:s styrelseledamöter är representerade. 
Regeringens förslag om bastjänstgöring fick även stort utrymme på SYLF:s representantskap, där delt-
agarna fick resonera fritt kring sin allmäntjänstgöring och en eventuell ny introduktionstjänst. Som re-
missinstans till Socialdepartementet har SYLF tagit hänsyn till både det gedigna utredningsarbetet och 
medlemmars samt lokalavdelningarnas synpunkter på hur framtidens introduktionstjänst ska utformas.
 
Vidare har SYLF haft en egen plats i Utbildningsdepartementets referensgrupp för arbetet med exa-
mensmålen för nya läkarutbildningen. Bland annat via ST-rådet har SYLF verkat för en utvidgning av 
ST-rådets uppdrag för att få till ett nationellt forum för diskussioner om dimensioneringsfrågor. Under 
året har SYLF också träffat Socialstyrelsen för att diskutera utbudet av SK-kurser. Socialstyrelsen kom-
mer att prioritera C-målskurser framöver, särskilt inom mindre specialiteter, då dessa är svårast för 
landstingen att ordna på egen hand. Det finns däremot ingen indikation på att resurstilldelningen till 
SK-kurser kan komma att utökas. 

SYLF:s styrelse har flera gånger uttalat sig i media, både i intervjuer och debattartiklar. Återkommande 
teman har varit kvalitet på och utformning av AT och ST, ofta sprungna ur SYLF:s återkommande 
kartläggningar av AT och ST. SYLF är den enda organisation som systematiskt och över hela landet 
undersöker kvaliteten på reglerade vidareutbildningstjänster, och resultaten ger oftast stor uppmärk-
samhet. Tydligast märks detta för AT-rankningen, som rankar Sveriges sjukhus efter kvalitet på allmänt-
jänstgöringen.

7. Utbildning och forskning
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Stöd till lokalavdelningar inom utbildnings- och forskningsområdet är en viktig del av verksamheten. Ett 
exempel från året innefattade att SYLF Västerbotten uppmärksammat ensamarbete för såväl AT- som 
ST-läkare på hälsocentraler. Genom ett gediget bakgrundsarbete av lokalavdelningen, och stöd från 
SYLF nationellt, åstadkoms en snabb förändring av dessa förhållanden. 
SYLF har genom flertalet kontakter med bland andra Socialstyrelsen verkat för att ansökan till legitima-
tion och specialistbevis ska digitaliseras. Nyligen har Socialstyrelsen digitaliserat själva ansökningsför-
farandet till legitimation, dock inte själva tjänstgöringsintygen. Myndigheten ställer sig ändå positiva till 
att digitalisera tjänstgöringsintygen för båda processerna men inom en längre tidshorisont. 

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
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Mål från verksamhetsplanen 2017-18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att SYLF ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter bland underläkare

Inom området bedriver SYLF huvudsakligen opinionsbildning. Flertalet lokalavdelningar är engagerade 
i likarättsarbetet, med anledning av lokala fall av diskriminering men även i förebyggande syfte. SYLF 
har deltagit i likarättsföreläsningar på flertalet orter i landet och stöttat lokalavdelningar när misstänkt 
diskriminering vid rekrytering ägt rum, genom projektet Schysst rekrytering.  Under sommaren del-
tog SYLF tillsammans med Sveriges läkarförbund och Föreningen homosexuella läkare på Stockholm 
Pride. 

Även SYLF:s nya fotobank är utformad för att bättre representera alla medlemmar och synliggöra 
grupper från flera diskrimineringsgrunder. Bland annat kan nämnas att regnbågsflaggor har förekom-
mit i bakgrunden, olika etniciteter, kön och ålder har belysts i bilderna. I slutet av 2017 kom läkar-

nas #metoo-upprop - #utantystnadsplikt, som 
uppmärksammades av SYLF. Flera styrelse-
ledamöter uttalade sig i frågan och det blev 
artiklar publicerade i Läkartidningen samt i 
Sjukhusläkaren.

8. Likarätt
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Mål från verksamhetsplanen 2017-18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att SYLF genom internationellt engagemang bevakar Europas underläkares intressen   
och skapar nytta för SYLF:s medlemmar

KORTSIKTIGA MÅL
● att SYLF anordnar EJD:s general assembly hösten 2017

SYLF har under året varit aktiva i internationella forum så som EJD (European Junior Doctors) och 
NRYL (Nordiska Rådet för Yngre Läkare). Genom att lyfta frågor som berör svenska underläkare har 
SYLF som organisation kunnat dela med sig av goda exempel men även fått ta del av europeiska läka-
res situation. 

SYLF bevakar händelser som påverkar underläkare i Europa. Under året har vi fått ta del av historier 
kring de polska underläkares hungerstrejk, de turkiska underläkarnas förtryck och fängslanden samt 
andra europeiska föreningars kamp mot orättvisor i Europa. I Kroatien, Bulgarien och Lettland har 
myndigheterna i stort sett belagt underläkare med husarrest på så sätt att de tvingas betala tillbaka 
oöverstigliga utbildningskostnader om de lämnar sina studieorter och inte arbetar för just dessa uni-
versitetssjukhus. Under året har dessa händelser kontinuerligt rapporterats om i sociala medier samt i 
Moderna Läkare.

SYLF var även närvarande på SLF Student Utlands årliga kongress som 2017 hölls i Prag. Genom 
att föreläsa om facket och informera om de arbetsvillkor som väntar svenska läkarstudenter som läser 
utomlands kunde SYLF informera och stötta våra blivande kollegor.

Mellan den 27-28 oktober hölls EJD:s General Assembly i Malmö. Under mötet diskuterades frågor 
som jourbefrielse för gravida underläkare.  SYLF:s delegater deltog också i EJD:s olika arbetsgrup-
per som bland annat rör den fria rörligheten i Europa och möjligheten att flytta till ett annat land som 

europeisk underläkare. Intresset har varit stort från våra grann-
länder om hur vår AT-enkät är utformad och hur 

den används som verktyg för att föra ut under-
läkares intressen till allmänheten. Delegater-
na fick även ta del av våra systerföreningars 
framgångsrika kampanjmetoder i England och 
Norge. EJD har varit en stor händelse som har 

krävt mycket planering men med hjälp av 
lokalföreningsaktiva, framförallt Eva Amtkil 
blev arrangemanget väldigt lyckat. Ett sär-
skilt stort tack till dem som har hjälpt till!

9. Internationellt samarbete
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Mål från verksamhetsplanen 2017–18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att ha en god kontakt och ett gott samarbete mellan SYLF:s lokalavdelningar och styrelse
● att öka andelen underläkare som är medlemmar i SYLF
● att alla ST-läkare under bas-, tilläggs- och grenspecialisering inom Läkarförbundet  
 ska tillhöra SYLF

KORTSIKTIGA MÅL
● att under verksamhetsåret 2017/2018 påbörja ett arbete med att utveckla  
 SYLF:s verksamhetsberättelse och verksamhetsmål
● att erbjuda lokalavdelningarna möjlighet att under verksamhetsåret 2017/2018 arrangera  
 regionala representantskap

Kontakten mellan SYLF:s styrelsen och lokalavdelningarna samt mellan lokalavdelningarna har un-
der året fått ökad resurstilldelning. Utöver förändringar av det nationella representantskapet, där en 
oberoende ordförande utsedd av fullmäktige höll i taktpinnen, har flertalet regionala representantskap 
arrangerats, med och utan ekonomiskt stöd från SYLF nationellt. De regionala representantskapen har 
varit uppskattade mötesplatser för diskussioner kring frågor som är gemensamma för lokalavdelning-
ar från samma geografiska regioner, och i vissa fall har styrelserepresentanter från SYLF medverkat. 
Utöver representantskap arrangeras även två introduktionskurser per år vars syfte är att introducera 
nya styrelseledamöter i lokalavdelningarna till det fackliga arbetet. 

Styrelsen har under året eftersträvat bättre planerings- och kontrollmöjligheter för verksamheten, både 
för styrelsens dagliga arbete och transparensen för fullmäktige och revisorer. Tre viktiga verktyg är 1) 
den ekonomiska redovisningen, 2) verksamhetsplanen och 3) verksamhetsberättelsen. Vissa föränd-
ringar ses redan i propositionerna till 2018 års fullmäktige, och fler följer under verksamhetsåret 2018. 
Målet är att verksamhetens mål ska vara tydligt definierade, de ekonomiska resurserna ska vara än-
damålsenligt fördelade och både målen och ekonomin vara lätta att följa upp. Vidare har även en extern 
konsult bearbetat innehållet SYLF:s policydokument för att göra dessa mer tydliga och enhetliga.

Under året har SYLF genomgått förändringar i personalbesättningen på kansliet på administratörs- och 
kommunikatörstjänsten. Lillemor Fleur-Pettersson har vikarierat för Eliana Pettersson, som sedermera 
valde att avsluta sin anställning hos oss. Då Lillemor gick vidare till en annan tjänst, anställdes Anna Sia 
Larsson som vikarie. Efter uppvisad kompetens och utmärkt samarbetsförmåga erbjöds, och accept-
erade, Anna tillsvidareanställning. Anna kommer närmast ifrån HI3G Access AB där hon var adminis-
tratör och har även arbetat som kommunikatörassistent för Sveriges olympiska kommitté (Sok). 

10. SYLF:s organisation
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SYLF:s representation i organ inom Sveriges läkarförbund
Förbundsstyrelsen (FS)
● Jonas Ålebring
● Anders Lundberg (from 2017-06-01)
Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen (SPA)
● Jonas Ålebring
● Anders Lundberg (from 2017-06-01)
Förhandlingsdelegationen (FD)
● Jonas Ålebring
Utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO)
● Anders Lundberg (from 2017-06-01)
● Tora Borén (from 2017-06-01)
Arbetslivsgruppen
● Anne Liljedahl (from 2018-01-01)
Rådet för läkemedel, it & medicinteknik (RLIM)
● Björn Hansell
Etik och ansvarsrådet (EAR)
● Jonas Ålebring (tom 2017-12-31)
Kapitalplaceringsrådet (KPR)
● Jonas Ålebring

SYLF:s styrelseledamöter i organ utanför Sveriges läkarförbund
Lipus AB:s styrelse (ersättare)
● Jonas Ålebring from (2017-04-17)
SPUR-stiftelsen
● Jonas Ålebring
Nationella rådet för läkarnas specialisttjänstgöring,  
ST-rådet, Socialstyrelsen
● Jonas Ålebring (from 2017-06-01)
Advisory board, Framtidens specialistläkare
● Jonas Ålebring
Utbildningsdepartementets referensgrupp för  
utformningen av läkarutbildningens  
examensbeskrivning
● Jonas Ålebring
Referensgrupp för FASS
● Tora Borén
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys  
referensgrupp om patientcentrerad vård
● Björn Hansell

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
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Mål från verksamhetsplanen 2017-18 som SYLF:s styrelse arbetat för att uppnå:

LÅNGSIKTIGA MÅL
● att ha ett gott samarbete med Sveriges läkarförbund och dess delföreningar
● att ha ett gott samarbete med andra professionsorganisationer och intressenter inom  
 hälso- och sjukvårdsområdet

KORTSIKTIGA MÅL
● att SYLF verkar för att läkarförbundet undersöker möjligheterna att tillhandahålla ett  
 medlemskort där det framgår att medlemmen är läkaren

Ett av de mest naturliga sätten för SYLF att få genomslag för sin politik är samarbeten och möten med 
organisationer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Styrelsen har löpande under året träffat ett stort 
antal myndigheter, politiska partier, företag, professions-, patient- och intresseorganisationer. Dessa  
redovisas under respektive verksamhetsområde.
 
Under verksamhetsåret har SYLF styrelse vid flera tillfällen varit i kontakt med Sveriges läkarförbund 
för att undersöka möjligheten att de tillhandahålla ett medlemskort där det framgår att medlemmen är 
läkare. Detta har dock mött hinder på förbundet och styrelsen anser att frågan i nuläget inte är möjlig 
att driva igenom.

SYLF deltog under Läkarförbundets fullmäktigemöte 30–31 maj 2017 där man hade 18 platser till sitt 
förfogande . På mötet fick SYLF bland annat gehör för sin motion om förbundets arbete med rörlig me-
dia och att förbundet behöver ta krafttag för att komma till rätta med alla icke uppdaterade mejladresser 
i medlemsregistret. Jonas Ålebring valdes om som ledamot i förbundsstyrelsen och Anders Lundberg 
nyvaldes. Båda blev valda till tvååriga mandatperioder till och med 2019. 

Under verksamhetsåret har SYLF varit väl representerat i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse, råd 
och delegationer (se lista nedan) och deltar via dessa konstellationer och mer tillfälliga arbetsgrupper 
aktivt i förbundets interna och externa arbete.

11. Kontakter med Sveriges läkarförbund 
och andra organisationer
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X = närvarade
/  = deltog delar av mötet
-  = deltog ej
*  = deltog via telefon 

Valberedning

Under fullmäktigemötet 2017 beslutades att utse Christian Abi-Khalil, Elin Isaksson, Carl Mellner, 
Emma Spak och Emma Terner till ordinarie ledamöter i valberedning för verksamhetsåret 2017/2018. 
Valberedningens ledamöter fick i uppdrag av fullmäktige att utse en sammankallande ledamot inom 
gruppen. Eva Amtkil och Samuel Kvarnbrink valdes som suppleanter av fullmäktige. 

Revisorer

Under fullmäktigemötet 2017 beslutades att utse Harald Söderbäck till ordinarie förtroendemannare-
visor och Emelie Hultberg till revisorssuppleant för perioden 2017–2019. Sedan tidigare var Gustaf 
Biasoletto vald som ordinarie förtroendemannarevisor och Madeleine Liljegren till revisorsuppleant  
för perioden 2016–2018. Under fullmäktige utsågs även Grant Thornton till auktoriserad revisor för en 
period om ett år.

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
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SYLF har organiserar drygt 14 000 medlemmar, varav 12 900 betalande medlemmar. Det är en ökning 
på drygt sex procent, jämfört med förra året. Ökningen kan till stor dels förklaras av stora studentkullar 
som tar examen i Sverige och andra EU/EES-länder samt att fler blir kvar i föreningen på grund av 
ökade väntetider. Medlemsökningen innebär att SYLF har en fortsatt stark ställning i Sveriges läkarför-
bund där man i nuläget organiserar en tredjedel av Läkarförbundets yrkesverksamma medlemmar.  

Förtroendevalda och sammanträden

En av huvuduppgifterna i SYLF:s styrelse är att aktivt delta på styrelsesammanträden.  Styrelsen har 
under verksamhetsåret hållit 13 sammanträden, varav 3 telefonmöten. I den händelse en ledamot inte 
kunnat delta fysiskt på styrelsemötet har deltagande i möjligaste mån ordnats via telefon. Förtroende-
valdas närvaro på styrelsesammanträden under verksamhetsår 2017/18 bör sammantaget betraktas 
som väldigt hög. Det är däremot viktigt att framhålla att SYLF:s verksamhet inte enbart bygger på 
styrelsesammanträden men också på andra möten och att stor del av arbetet utförs enskilt på fritiden. 
Nedan redovisas samtliga styrelseledamöters deltagande i styrelsesammanträden. 

12. Övrig information om föreningen
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• Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler

• För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

• Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20  
 (tillträdesutredningen) 

• Digitalforvaltning.nu (SOU 2017.23)

• Kvalitet i välfärden,

• Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25)

• God och nära vård 2017_53

• För dig och för alla-

• Kunskapsbaserad och jämlik vård (Gem 2017/0220)

• Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus  
 inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

• Personuppgiftsbehandling 

• Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

• Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 

• Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivare

• Sveriges Läkarförbunds arbetsmiljöpolitiska program

• SOU17.76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

• Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

• Remissvar Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

• Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

• Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

• Läkarförbundets läkemedelspolicy

• Remiss Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för   
 föräldraförsäkringen

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13. Besvarade remisser
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Allmän verksamhet     -1 684 tkr   -1 754 tkr

Politiska verksamhet    -3 705 tkr   -4 394 tkr
Styrelsen       -1 213 tkr   -1 349 t kr
SYLF:s Fullmäktige     -522 tkr   -499 tkr 
Läkarförbundets Fullmäktige    -93 tkr    -133 tkr 
Tillfälliga grupper och projekt    -212 tkr   -269 tkr 
Representantskap     -186 tkr   -242 tkr 
Kontakter med lokaladelningar   -371 tkr   -610 tkr 
Kontakter med övriga organisationer   -603 tkr   -619 tkr 
Internationella kontakter    -463 tkr   -565 tkr 
Förtroendemannarevision     -16 tkr    -49 tkr 

Valberedning      -26 tkr    -59 tkr

 Moderna Läkare     -584 tkr   -900 tkr 

Summa föreningens kostnader    -5 973 tkr   -7 048 tkr

Finansiella poster*     325 tkr      0

Resultat efter finansiella poster/före skatt 883 tkr    -552 tkr

Skatt (på årets resultat)    -93 tkr      0 

Resultat utfall 2017   Planerad budget 2017

Intäkter      6 531 tkr   6 496 tkr
Medlemsavgifter     6 374 tkr   6 236 tkr 
Överföring pensionsstiftelse    128 tkr    210 tkr
Annonser Moderna Läkare    29 tkr    50 tkr

Kostnader

Intäkter

Rörelseresultat  558 tkr   -552 tkr

Resultat efter skatt 790 tkr   -552 tkr 

*Finansiella poster består av bland annat resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar och ränteintäkter. 

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
EKONOMISKA HANDLINGAR VERKSAMHETSÅRET 2017-2018

Budgetutfall 2017 (i tusen kronor)
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Intäkter
SYLF finansieras huvudsakligen av medlemsintäkter. Inför budgetåret 2017 beräknades antalet med-
lemmar att öka och föreningen beräknade erhålla medlemsavgifter från drygt 12 800 medlemmar. Av 
dessa beräknades cirka sju procent betala en reducerad avgift då Sveriges läkarförbund har ändrat 
hanteringen av utbetalning av medlemsavgifter till delföreningarna. Antalet betalande medlemmar un-
der årets slut var drygt 12 900 medlemmar vilket gav en sammanlagd medlemsintäkt på drygt 6 531 
tkr. Förutom medlemsintäkter erhåller även SYLF en mindre intäkt från Moderna Läkare för annons-
försäljning och en gottgörelse från SYLF:s pensionsstiftelse för att finansiera administration och pen-
sionskostnader. 

Kostnader
SYLF:s kostnader kan delas in i tre delar, det vill säga allmän verksamhet, politisk verksamhet och Mod-
erna Läkare. Nedan presenteras fördelningen av SYLF:s kostnader under 2017 och en mer ingående 
förklaring finns under varje rubrik.

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
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Kommentarer till budgetutfallet 2017

Fördelningen av SYLF:s kostnader under  
räkenskapsåret 2017
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SYLF politiska kostnader innefattar flera olika poster som sträcker sig från interna aktiviteter så som 
förtroendevaldas ersättningar, styrelsesammanträden, fullmäktige, nationellt och regionala represent-
antskap till externa aktiviteter som internationellt arbete, projektkostnader, kontakter med externa ak-
törer mm. Enligt budget 2017 beräknades denna verksamhet kosta 4 394 tkr men den sammanlagda 
kostnaden hamnade på 3 705 tkr vilket är 689 tkr under budget.

Det finns flera orsaker till att kostnaderna hamnade under budget. En av posterna som avviker är utfallet 
för kontakter med lokalavdelningar. Detta kan förklaras med att resekostnaderna för styrelsen är lägre 
än förväntat vilket beror bland annat på att styrelsen i större utsträckning utnyttjar möjligheten att förelä-
sa på distans. Även kostnaden för SYLF:s introduktionskurs är lägre än budgeterat då det var färre 
deltagare, i synnerhet under höstkursen. Möjligheten att anordna lokala representantskap har inte heller 
utnyttjats fullt ut av lokalavdelningarna samtidigt som många lokalavdelningar lyckats hålla kostnaderna 
nere för sitt representantskap.

En annan post som avviker är kostnader för internationella kontakter som hamnar under budget. Detta 
kan huvudsakligen förklaras med att kostnaderna för att arrangera EJD i Malmö blev lägre än beräknat 
då man lyckades få den formella middagen sponsrad av Malmö Stad. Vidare har även hotellkostnad-
erna för de internationella evenemangen varit lägre än förväntat vilket variera beroende på vilket land 
som arrangerar mötet.

Även resultatet för styrelsens gemensamma kostnader avviker från budgeten och hamnar under budget. 
Detta kan förklaras bland annat av lägre kostnader för inkomstbortfallsersättning. Även styrelsens kost-
nader för externa konsulter och fortbildning har varit lägre än budget.

I övrigt finns det flera poster i den politiska som avviker från budget i mindre utsträckning men som får en 
större sammanlagd effekt på resultatet i sin helhet. Exempelvis de lägre kostnader för valberedningens 
ersättningar, lägre kostnader för förtroendemannarevisorer, bildbanken och övriga konsultkostnader. 
Den enda posten som gick över budget under den politiska verksamheten är kostnaden för SYLF:s 
fullmäktige 2017. Detta kan förklaras med att lokalhyran är högre och dessutom äskade fler delegater 
för ersättning av SYLF- något som styrelsen uppmanade till under mötet. 

Allmän verksamhet
I den allmänna verksamheten ingår löpande kostnader så som hyra, telefoni, systemkostnader, re-
dovisningstjänster, kontorsmaterial, löner och övriga personalkostnader. Enligt budget 2017 beräknades 
denna verksamhet kosta 1 754 tkr men den sammanlagda kostnaden för detta hamnade på 1 684 tkr 
vilket är 70 tkr under budget. Detta beror främst på att kansliet inte varit fullbemannat hela året, samt att 
kansliets pensionskostnader varit lägre. Även lägre kostnader för personalens fortbildning har bidragit.

Politisk verksamhet
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Moderna Läkare
SYLF:s kostnader för Moderna Läkare innefattar alla kostnader för tidningen, dvs uppköp av artiklar, 
bilder och annat material, chefredaktörens inkomstbortfall, design, distribution mm. Enligt budget 2017 
beräknades denna verksamhetsdel kosta 850 tkr men den sammanlagda kostnaden hamnade på 584 
tkr vilket är 265 tkr under budget. Detta beror främst på att fullmäktige på grund av ett mänskligt misstag 
fick besluta om en budget för Moderna Läkare som överskattade kostnaderna för tidningen. Budgeten 
som fullmäktige beslutade om inkluderade kostnader för SYLF:s digitaliseringsprojekt som tidigare låg 
under Moderna Läkare men som flyttades till en annan budgetpost i takt med att digitaliseringsprojektet 
expanderats. Styrelsen har istället utgått ifrån en budget på 622 tkr vilket är en rimligare kostnad för 
tidningen. Av den anledningen har styrelsen varit mer restriktiv i kostnaderna för tidningen än vad den 
genomröstade budgeten tillåtit. 

Misstaget i budgeten upptäcktes av en lokalavdelning som ansåg att kostnadsutvecklingen för Moder-
na Läkare ökat. Efter en intern granskning kunde styrelsen konstatera att budgetposten för Moderna 
Läkare hade blivit fel i fullmäktigehandlingarna. Detta resulterade i att styrelsen informerade represent-
antskapet och förklarade hur de arbetat med Moderna Läkare under året. SYLF:s revisorer har även 
informerats. 

För att undvika liknande missar i framtiden har styrelsen gett i uppdrag till kansliet att utveckla SYLF:s 
redovisningsrutiner, inklusive att modernisera ekonomihanteringen. Arbetet har redan påbörjats och 
implementering sker under året. Arbetet beräknas bli klart under år 2018. Det är viktigt att SYLF har en 
modern och effektiv ekonomihantering för att minimera risken för liknande misstag.

Resultat
Effekten av föreningens intäkter och kostnaderna innebär att SYLF hamnar på ett plusresultat före fi-
nansiella poster på drygt 558 tkr. Sedan tillkommer även vinst på drygt 325 tkr under finansiella poster 
vilket inklusive skattekostnader blir ett sammanlagt plusresultat på drygt 790 tkr. Vinsten inom de finan-
siella posterna beror till stor del på att föreningen under året rebalanserat fördelningen av sitt kapital för 
att behålla en god riskspridning i enlighet med föreningens riktlinjer för kapitalförvaltning. Anledningen 
till detta var att föreningen under förgående verksamhetsår skrev ned sitt innehav av LFS Invest.
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SYLF har varit framgångsrika med att löpande synas i media och särskilt inom nationella media, t.ex. 
i SVT, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Samhälle m.fl. Till skillnad från 
tidigare år då offentliggörandet av AT-rankingen varit den enskilt största mediehändelsen fick även rap-
porten om väntetiderna för AT ett omfattande genomslag i media. Rapporten uppmärksammades som 
notiser i flera nationella tidningar, Läkartidningen, Dagens medicin, Sveriges Radio och på bästa sänd-
ningstid i SVT-rapport. Utöver detta fick SYLF även en debattartikel publicerad på Svenska Dagbladet 
och flera lokaltidningar uppmärksammade detta på sina debatt-och ledarsidor. Detta är ett resultat av 
ett påbörjat strategiskt arbete kring hur föreningen ska få större genomslag för sina publicerade rapport-
er. Som tidigare år var även offentliggörandet av AT-rankingen en stor mediehändelse för SYLF som 
fick egna uppslag i Läkartidningen och Dagens medicin och uppmärksammades i en stor del av landets 
lokala medier samt sjukhus. Då rapporten främst berör lokala förhållanden i landets AT-orter uppmärk-
sammas AT-rankingen i större utsträckning i lokala medier än i nationella medier.

Under året har SYLF strävat efter att vara en aktiv aktör i den sjukvårdspolitiska debatten genom bland 
annat uppmärksamma debatten om jourbefrielse för gravida och debatten om en ny introduktionstjänst 
för läkare. I Dagens Nyheter publicerade SYLF tillsammans med sju andra professionsförbund en de-
battartikel om de ökade hälsoklyftorna vilket sjukvårdsministern Annika Strandhäll bemötte. Även äm-
nen så som, ledarskap i sjukvården, framtidens sjukvård, tvingande sidotjänstgöringar för ST-läkare 
och metoo-kampanjen är frågor som SYLF uttalat sig i under året. 

Till följd av ett förändrat medieklimat har SYLF fokuserat på att synas i sociala medier. Vårt utökade 
arbete har resulterat i cirka 350 inlägg på Facebook vilket kan jämföra med föregående år då man pub-
licerade 170 inlägg. I år har drygt 1300 personer anslutit sig till vår Facebooksida vilket är en fördubbling 
av antalet följare. Vårt pop-
uläraste inlägg var om anta-
let AT-läkare som överväger 
att byta yrke vilket nådde ut 
till 28 000 användare, följt 
av SYLF:s inlägg om Gabriel 
Wikströms sjukskrivning som 
nådde ut till 22 000 använ-
dare, och videon om SYLF:s 
debattartikel i Svenska Dag-
bladet om AT-bristen som 
nådde 21 000 st användare.

SYLF i media 2017
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