
 

 

 
 

Verksamhetsberättelse för SYLF Stockholm 2018 
 
Medlemmar 
Under 2018 var Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) den näst största yrkesföreningen 
inom Sveriges Läkarförbund med uppgift att organisera personer med läkarexamen som 
ännu inte var färdiga specialister. SYLF Stockholm var i sin tur SYLFs största lokalavdelning 
och hade som främsta mål att tillvarata medlemmarnas yrkes- och utbildningsmässiga, 
vetenskapliga, ekonomiska samt sociala intressen. Antalet medlemmar den 31 december 
2018 var 3289 stycken. Under verksamhetsåret ökade medlemsantalet, glädjande nog, med 
59 medlemmar. Uppskattningsvis var ökningen av antalet medlemmar ännu större, men 
Läkarförbundet har haft fortsatta problem med medlemsregistret även detta år. 
 
 
Styrelsens sammansättning  
SYLF Stockholm hade under året en styrelse bestående av ordförande Mona Ahmed, vice 
ordförande Kristin Arthur, sekreterare Gabriella Schanning och kassör Robert Mohammar. 
Robert entledigades från sina uppdrag 180410. Ekonomiska beslut fattades därefter enligt 
SYLFs delegationsordning med Kristin Arthur som tillförordnad kassör. Övriga ledamöter var 
Valeria Linderell, Paolo Bonazza, Carl Mellner (entledigades 180410), Emily Westbeck och 
Athena Adeli. Suppleanter var Gabriel Johansson, Laura Eklinder Björnström (valdes in som 
ledamot 180410) och Maria Litau (frånvarande under våren 2018). Christoffer Lundén Blom 
var adjungerad från Sveriges Läkarförbund Student Stockholm. Madeleine Liljegren och 
Niklas Grevfors var förtroendemannarevisorer. Valberedningen utgjordes av Joanna 
Strömberg Johnson, Christian Abi-Khalil och Fredrika Svahn.  
 
 
Arbetssätt och organisation 
Inom SYLF Stockholm gällde, likt tidigare år, en organisatorisk struktur bestående av en 
styrelse, vars arbete reglerades av föreningens stadgar, verksamhetsplan och årsbudget 
som beslutades av årsmötet. Styrelsen antog inom ramen för detta en delegationsordning 
som tydliggjorde beslutsmandaten för respektive poster. Det operativa arbetet fördelades 
under året i arbetsgrupper med en utsedd sammankallande, som i samtliga fall var en 
ordinarie styrelseledamot. Övriga arbetsgruppsmedlemmar var ordinarie styrelseledamöter, 
suppleanter eller andra föreningsmedlemmar. De olika arbetsgrupperna bestod under 
verksamhetsåret 2018 av: AT, ST, IT och teknik i vården, mediastrategier, nysvenska läkare 
och språkkafé, arbetsmiljö och hälsa samt handledarpriset Guldkornet. 
 
Styrelsen hade 10 protokollförda styrelsemöten, varav ett vårinternat på Ulvsunda slott och 
ett höstexternat på Villa Källhagen. Viktiga frågor som avhandlades var bristen på AT-platser 
väntetider på AT i Stockholms län, AT-rekrytering, tillgängligheten på platser för 
sidotjänstgöring för ST-läkare, ledarskaps-ST och möjligheterna att kombinera klinisk tjänst 
med forskning inom ramen för en anställning. Under vårinternatet fokuserade styrelsen på 
arbete inom de olika arbetsgrupperna, intern och extern kommunikation samt underläkares 
rådande arbetsmiljö. En föreläsning inom ämnet hölls av sakkunnig Alexander Wilczek, 
överläkare på Ersta Psykiatri.  
 



 

 

På höstinternatet deltog hela styrelsen i Mental Health Run för att uppmärksamma psykisk 
ohälsa bland underläkare. Under internatet lade styrelsen upp fortsatt strategi för 
verksamhetsåret 2019, och hade bland annat workshop om hur det framtida arbetet för 
ledarskaps-ST ska fortgå, liksom för kvalitetssäkring av ST genom till exempel 
SPUR-inspektioner och eventuellt antagande av en egen ST-policy. Dessutom diskuterades 
AT-policyn och nya infallsvinklar på hur man kan förbättra allmäntjänstgöringen i Stockholm. 
Tid ägnades åt diskussion av eventuell pedagogisk AT i Stockholm, ett studentinitiativ som 
drivs av en arbetsgrupp med representanter från KI och SLL, i vilken SYLF Stockholm under 
året haft en representant. Även “sjuksköterskelösa” (eller “underläkarbemannade”) 
avdelningar, vilka uppstått mer eller mindre permanent på Danderyds sjukhus, diskuterades. 
  
Ledamöter har deltagit i såväl SYLFs som Läkarförbundets centralt anordnade kurser så som 
”Introduktionskurs” och “Facklig grund- och fortsättningskurs”. Presidiet (ordförande, vice 
ordföranden, sekreterare samt kassör) hade under året avstämningar via möten, mejl och 
telefon. Vid beslut protokollfördes dessa och redovisades inför styrelsen. Styrelsen strävade 
fortsatt efter en närhet gentemot medlemmarna. Under verksamhetsåret anordnades två 
medlemskvällar. Den första med fokus underläkarnas arbetsmiljö och de kraftigt ökade 
sjuktalen på grund av stress. Den andra med AT-rekrytering som tema.  
 
Målsättningen var att alla som kontaktade föreningen via e-post stockholm@sylf.se skulle få 
svar snabbt. Ett antal medlemmar som vände sig till styrelsen via e-post fick hjälp eller 
hänvisades till lämplig instans inom förbundet. Ett flertal underläkare har visat intresse för 
engagemang i föreningen. Det har skett via mejl, under medlemskvällar eller genom 
personliga kontakter. Ett flertal av dessa medlemmar engagerade sig i arbetsgrupper eller 
närvarade vid vårt öppna styrelsemöte i november. 
 
 
Opinionsbildning 
Under året arbetade SYLF Stockholm kontinuerligt för att påverka till förmån för underläkares 
intressen via möten med beslutsfattare och via indirekta kanaler. 
 
6 februari Ordförande Mona Ahmed och ledamot Gabriella Schanning deltog i 
rundabordsamtal om arbetsmiljö och psykisk ohälsa bland läkare och vårdpersonal med 
bland andra oppositionslandtingsrådet Jens Sjöström, representanter från Vårdförbundet och 
sakunning överläkare från Ersta psykiatri Alexander Wilzec. 
  
14 mars Möte med Lars Dahlberg på SLSO-HR angående samordnat AT där SYLF delgetts 
information och kunnat framföra viktiga ståndpunkter för schysst rekrytering och vår 
AT-policy. Närvarande ordförande Mona Ahmed, vice ordförande Kristin Arthur och ledamot 
Valeria Linderell. 
 
11 april Vice ordförande Kristin Arthur närvarade då Läkarförbundet, tillsammans med 
riksdagsledamöterna Anna-Lena Sörenson (S) och Barbro Westerholm (L), arrangerade ett 
seminarium i Riksdagen kring en god och nära vård. 
  
17 april Träffade ordförande Mona Ahmed och vice ordförande Kristin Arthur Jonas Lilleberg, 
personalrådssekreterare åt Peter Carpelan, för att diskutera ledarskaps ST och samordnad 
AT-rekrytering 
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2 maj Uppföljningsmöte med Lars Dahlberg på SLSO-HR för fortsatta diskussioner avseende 
samordnat AT där SYLF delgavs information och framförde viktiga ståndpunkter för schysst 
rekrytering och vår AT-policy. Närvarande ordförande Mona Ahmed, vice ordförande Kristin 
Arthur och ledamot Valeria Linderell. 
  
29 maj Ordförande Mona Ahmed och ledamot Valeria Linderell träffade arbetsgrupperna för 
samordnad AT-rekrytering, bestående av AT-studierektorer/AT-chefer från samtliga 
Stockholmssjukhusen samt Lars Dahlberg.  
  
29 maj Träffade ordförande Mona Ahmed och ledamot Laura Eklinder Björnström Maria 
Englund, personaldirektör SLL Personal och utbildning, Thomas Wiberg Parker, 
Personalstrateg SLL Personal och utbildning och Ulrika Bring, Personalstrateg SLL Personal 
och Utbildning och diskuterade ledarskap-ST. Landstingstjänstemännen presenterar 
morgondagens chefer. 
  
27 augusti Ordförande Mona Ahmed och ledamot Gabriella Schanning träffade 
oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström för att diskutera deras vallöften till läkare under 
AT- och ST-utbildning.  
 
6 oktober visade SYLF Stockholm sitt engagemang för psykisk ohälsa genom att delta i 
Mental Health Run Stockholm. Arrangörerna är icke-vinstdrivande och i år gick allt överskott 
till Psykiatrifonden. Styrelseledamöter tog sig de 5 kilometrarna runt Djurgårdsbrunnsviken. 
Loppet syftade till att uppmärksamma psykisk ohälsa och sprida kunskapen om kopplingen 
mellan fysisk aktivitet och välmående.  
 
I november presenterades en budgetproposition där det tidigare konkreta målet om ökat 
antal AT-platser inte fanns med. Detta ledde till att SYLF Stockholm tog kontakt med 
finanslandstingsrådet, Irene Svenonius, hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink 
och Ella Bohlin med ansvar för kompetensförsörjning i landstinget.  
 
SYLF Stockholm i media  
SYLF Stockholm deltog aktivt i media och debatt avseende frågor som berörde underläkares 
arbetsvillkor och vardag. Medlemmarna kunde bland annat följa föreningen på vår hemsida, 
på Facebook och Twitter. SYLF Stockholms närvaro i Almedalen dokumenterades, inklusive 
politikermöten, liksom deltagandet på bland annat Läkarförbundets fullmäktigemöte, SYLFs 
representantskap och Mental Health Run. Dessutom live-streamades våra medlemskvällar 
(med AT-studierektorerna respektive medlemskväll med tema arbetsmiljö) för att publiceras 
för allmänhetens beskådning. 
  
2018-05-06 
Debattartikel av Paolo Bonazza och Gabriella Schanning i Dagens Medicin avseende 
bristande kompetensförsörjning och randningsplatser inom primärvården. 
Rubrik: Få utbildningsplatser för ST-läkare försämrar vården 
  
2018-04-16 

https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/SYLF-Stockholm/Vart-arbete/
https://www.facebook.com/SYLF-Stockholm-465232646901145/?fref=ts
https://twitter.com/sylfstockholm


 

 

Ordförande Mona Ahmed intervjuades av Läkartidningen angående landstingets planerade 
satsningar på bland annat centralt samordnad AT-rekrytering, ökning av AT-platser och 
enhetlig längd på AT-tjänstgöringen i Stockholm. 
Rubrik: Sylf Stockholm om AT-rekrytering: “Tillsätt AT-platser utifrån behov” 
 
2018-03-26 
Paolo Bonazza intervjuades för slf.se om varför han engagerat sig fackligt. 
Rubrik: Läkarförbundet är ett vaccin för oss läkare 
 
Övriga publikationer 
 
2018-09-10 
SYLF publicerade en film med ledamot Athena Adelis vision för den framtida vården. 
“SYLF medlemmar beskriver sina visioner” 
https://www.facebook.com/sylf.se/videos/234292947433064/ 
 
2018-09-04 
Medlemskväll med AT-studierektorerna från KS, DS, TioHundra Norrtälje sjukhus och S:t 
Göran samt Lars Dahlberg från SLSO-HR som fått i uppdrag att leda införandet av en 
centralt samordnad AT-rekrytering, vilket var huvudtemat för medlemskvällen. Eventet 
live-streamades. 
https://www.youtube.com/watch?v=o9vFj6gwe4o 
 
2018-05-29 
Medlemskväll med tema “Stressen hos underläkare” med Peter Carpelan (M) och Jens 
Sjöström (S), samt inledande föreläsning av sakkunnig Alexander Wilczek, ÖL Ersta Psykiatri 
och facklig intro av Anne Liljedahl från centralstyrelsen. Eventet live-streamades. 
https://www.youtube.com/watch?v=l2T9uuv55rs 
 
 
AT-frågor 
Föreningen hade under verksamhetsåret en arbetsgrupp för AT-frågor med Valeria Linderell 
som sammankallande. Arbetsgruppen bestod av nio medlemmar, varav sju 
styrelseledamöter och två övriga medlemmar. Föreningsmedlemmar uppmuntrades att delta i 
arbetsgruppen i början av året via Facebook. Fyra arbetsgruppsmöten anordnades under 
året, därutöver hölls kontinuerlig kontakt internt via e-mail och chatt.  
 
Arbetsgruppen följde SYLF:s arbete med Schysst rekrytering-projektet genom bl a 
deltagande i presentationer och diskussioner med andra lokalföreningar och SYLF:s 
förbundsstyrelse. Arbetsgruppen tog varje tillfälle i akt för att sprida information om Schysst 
rekrytering-projektet till medlemmar, AT-studierektorer, AT-chefer, landstingspolitiker och 
landstingstjänstemän. Under hösten röstade styrelsen om huruvida Stockholms AT-orter 
kvalificerade sig för SYLFs Schysst rekrytering-utmärkelse. Styrelsens beslutade enhälligt att 
ingen av Stockholms läns landstings (SLL) sju AT kvalificerade sig för utmärkelsen.  
 

https://www.facebook.com/sylf.se/videos/234292947433064/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB7ncLat6v7WcAE-2SJX9_Efez4R0HD0GpsXIsbpOeQJr0Z2heJIajOpv-K-tSQ4h6VwEuZU1kgEs1KF-VqS11bd2pZ3hwBC_2z5rNrcb-kz2dmkqOHlVYFeQcZO8UfUG4KX9-OTZ3QFeqZfa6UJbqbHXcPGCaYkx100ye390wxm6-medJ7w2WaV_ehsZ2XPn6ZyhNARdD1nkpq12LIZU3ozUbXIYAvHAVMTLcwRNkdSl0J3HNt8-7RnupOnbGjR9YdIj7pJ6jGs7y0_w0zqo3jZes0roANZaDBmOndmemWgg_xkFg8ZMNwF3qkZDQjIEJSnzme3Rms4om87Y44rdBmnh86UjurZmf3h-W0sTq3yWBj_78HAoUcikMPBGJanGQ5woKKF--BlOMmhaLFR8jKhx2BA7Qmrt56DvHue6QiZwTg9JZl5av3sonlpxWyElq7MRQ8t3DbENwpYdxwzqZDJ0TGtTpz1c7aqjnl8TZpOTFpXl71YL0Woxfx-S8&__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=o9vFj6gwe4o&fbclid=IwAR0jhYnDKcvyWhqvBoXAoqMdGEGE4UIwkRh_ItI5_JxiBKZd4yfcqlViHDo
https://www.youtube.com/watch?v=l2T9uuv55rs&fbclid=IwAR1W8Lcwsh4xhEwBKdOqdxYQkNHXZS5gmNJlXMYn-QX89CYaOq3nSz-Z7WI


 

 

Arbetsgruppen bevakade AT-rekryteringarna genom att granska och spara alla AT-annonser 
inom SLL. Arbetsgruppen samordnade facklig medverkan vid AT-intervjuer under höstens 
intervjuomgång. Fem sjukhus tillät facklig representation (Karolinska Universitetssjukhuset, 
Danderyds sjukhus, SÖS, Norrtälje sjukhus och S:t Görans Sjukhus). Arbetsgruppen 
samlade efteråt in rapporter från de fackliga representanterna.  
 
Arbetsgruppen anordnade individuella möten med AT-chererna för St Görans sjukhus, 
Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset för att diskutera AT-rekrytering. 
Underlaget till diskussionerna var SYLF Stockholms AT-policy och Schysst 
rekrytering-dokumenten. De övriga sjukhusen har också erbjudits möten.  
 
Under verksamhetsåret hade föreningen flera möten med en tjänsteman från SLSO-HR som 
fått i uppdrag att utforma ett förslag på implementering av Central samordnad AT-rekrytering 
inom SLL. Föreningen presenterade också SYLF Stockholms ståndpunkter rörande 
AT-rekrytering för alla AT-chefer, - studierektorer och HR-representanter vid ett gemensamt 
möte (se under rubrik Opinionsbildning).  
 
Arbetsgruppen anordnade under året en AT-medlemskväll med fokus på rekrytering och 
samordnad AT-rekrytering inom SLL, se vidare under rubriken Medlemsaktiviteter.  
 
Arbetsgruppen bevakade under början av verksamhetsåret bugdetbeslutet för 2018 om 
utökat antal AT-platser inom SLL och uppmärksammade detta bl a genom en artikel i 
Läkartidningen. Efter att budgetförslaget för 2019 blev publicerat uppvaktade föreningen 
Irene Svenonius (Finanslandstingsråd) och Anna Starbrink (Hälso- och 
sjukvårdslandstingsråd) med anledning av att det inte längre fanns några konkreta angivelser 
om mål för antalet nya AT-platser. Under året har antalet AT-platser i SLL ökat med 16 st, 
från 210 platser 2017 till 226 2018, och SLL är fortsatt det landsting i Sverige som har lägst 
antal AT-plaster per 10.000 invånare.  
 
Även beslutet om fler forskar-AT-platser inom SLL bevakades. Dessvärre ser föreningen att 
Karolinska Universitetssjukhuset minskade antalet “vanliga” AT-platser med två st per år, 
detta för att frigöra plats för ytterligare två forskar-AT-block/år. 
 
Arbetsgruppen hjälpte till att sprida AT-rankingen bland föreningens medlemmar i syfte att få 
upp svarsfrekvensen. Föreningen gick ut med en kommentar på SLL:s sjukhus resultat i 
årets ranking via ett medlemsmail.  
 
Arbetsgruppen deltog under verksamhetsåret i en arbetsgrupp som fick i uppdrag från 
Utbildningsrådet KI att ta fram ett förslag på en “Pedagogik-AT” i SLL. Föreningens 
ståndpunkter framfördes utifrån AT-policyn.  
 
Under verksamhetsåret genomfördes en ny AT-enkät där AT-chefer och/eller 
AT-studierektorer för respektive sjukhus fick svara på olika frågor om AT på deras sjukhus. 
Föreningens hemsida har uppdaterats med aktuell AT-information, dokument och länkar. 
Införandet av ny sexårig läkarutbildning och Bastjänstgöring för läkare bevakades. 

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/04/Tillsatt-AT-platser-utifran-behov/


 

 

Föreningen reviderade AT-policyn. Arbetsgruppen deltog vid årets två AT-mässor i 
Stockholm och föreläste om SYLF, samt föreläste vid Sveriges Läkarförbunds Student 
Stockholms kväll om första underläkarvikariatet. 
 
 
ST-frågor 
Under året fortsatte föreningen arbetet för att få en regional chefsutbildning för ST-läkare, så 
kallad ledarskaps-ST, och har i ärendet träffat Stockholms HR-direktör Maria Englund vid 
flera tillfällen. Ett koncept för hur ledarskap-ST ska utformas har tagits fram av SYLF 
Stockholm och har fått godkännande av Chefläkarföreningen som har ställt sig positivt till en 
sådant program. Se tidigare rubriker.  
 
Sedan december 2017 pågår ett samarbete med Stockholms läkarförening, 
distriktsläkarföreningen, representanter för ST-läkare i allmänmedicin och deras studierektor 
för att bevaka utbildiningskvalitén inom allmänmedicin. Under året har föreningen även 
fortsatt att bevaka frågan gällande randningsproblematik för ST-läkare i Allmänmedicin. En 
artikel för att uppmärksamma randningsproblematiken har publicerats i Dagens Samhälle, 
vilken efterföljdes av en replik av personal landstingsråd, Peter Carpelan.  
 
Under höstterminen 2018 har styrelsen även startat samarbete med Lipus för att kunna utöka 
antal av SPUR inspektioner inom SLL. SYLF har tagit fram ett dokument som har också 
delats med Stockholms Läkarförening och som visar tydligt hur resultaten av granskningar i 
SLL är undermåliga i jämförelse både med behovet och med resten av landet. 
 
Projektet Schysst rekrytering som initierats av SYLF och endast omfattat AT-läkarrekrytering 
planeras även kunna omfatta ST-rekrytering varför ett utkast kring just Schysst 
ST-rekrytering upprättats och ett pilotprojekt kring schysst ST-rekrytering börjat diskuteras på 
SÖS, bland annat med Fredrik Stenius, ST-chef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.  
 
Almedalen 
Under Almedalsveckan på Gotland fanns representanter från SYLF Stockholms styrelse på 
plats i form av Mona Ahmed, Athena Adeli och Gabriel Johansson. Fyra dagar, söndag till 
onsdag, spenderades i Almedalen för att bevaka föreningens frågor och träffa beslutsfattare. 
I och med att 2018 var ett valår och att sjukvårdsfrågor i SLL togs upp även på riksnivå 
betraktades Almedalen som ett potentiellt betydelsefullt påverkansforum. Under dagarna gick 
SYLF Stockholms delegater på flertalet seminarier och träffade beslutsfattare för att lyfta och 
framhäva SYLFs frågor och perspektiv. Även möten för framtiden planerades in. I den långa 
raden av beslutsfattare som delegaterna språkade med kan dåvarande socialminister Annika 
Strandhäll, landstingsinnovationsråd Daniel Forslund, forskning- och personallandstingsråd 
Peter Carpelan, sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink och SPURs ordförande nämnas.  
Delegationen ansåg att mycket arbete uträttades och att Almedalen är ett bra forum för SYLF 
Stockholm att fortsatt medverka i. 
 
 
Guldkornet 
En gång om året delas SYLF Stockholms handledarpris Guldkornet ut. Priset delas ut till en 
specialist som genom sitt handledarskap förgyllt vardagen för våra medlemmar. Vinnaren 
presenterades under en prisutdelningscermoni vid Stockholms Läkarförenings 
fullmäktigemöte den 15e mars 2018. Priset tilldelades i år Per Åstrand, på 



 

 

internmedicinkliniken på Danderyds sjukhus, vilket uppmärksammades traditionsenligt i 
Läkartidningen. 
 
 
Upphandling av IT-system i SLL  
Arbetsgruppen för IT-frågor i SYLF Stockholm har under verksamhetsåret erhållit en plats 
som facklig referensgrupp i Framtidens vård -och informationsmiljö (FVM) SLL, efter gediget 
arbete riktat mot Daniel Forslund och Malin Frenning via sociala medier. Via dessa två, har 
arbetsgruppen i sin tur kommit i kontakt med Patrik Georgii-Hemming, Annabeth Bergqvist 
samt Ulf Lockowandt som är ansvariga för FVM-projektet i SLL. SYLF Stockholm har därifrån 
blivit inkluderade i en facklig referensgrupp för FVM, och bl.a. erhållit information kring 
kommande upphandling som diskuterats i arbetsgruppen, med åsikter kring 
(under)läkarperspektiv återkopplade till vår nuvarande kontaktperson Ulf Lockowandt. Efter 
inklusionen i referensgruppen har SYLF Stockholm kunnat närvara på ett av dessa möten.  
 
Arbetsmiljö och hälsa 
Ämnet har varit aktuellt under året då nya undersökningar visade att stressen och 
sjukskrivningstalen hos underläkare ökat kraftigt. Framförallt har kvinnor drabbats och vägen 
tillbaka till arbete var lång. Med detta som grund anordnade SYLF en medlemskväll under 
temat “Stressen hos underläkare”. Kvällen inleddes med en sammanfattande föreläsning om 
det rådande sjukskrivningsläget av sakkunnig Alexander Wilczek, ÖL Ersta Psykiatri. Anne 
Liljedahl vice ordförande från SYLF centralt gav sedan information om fackets roll i frågan 
och om medlemmarnas rättigheter. Därefter följde en paneldebatt i ämnet mellan Peter 
Carpelan (M) och Jens Sjöström (S). Moderatorer för kvällen var Joanna Strömberg Johnson 
och Pär Höglund. Eventet var välbesökt och live-streamades för de medlemmar som inte 
hade möjlighet att närvara under kvällen. 
 
 
Extern kommunikation och sociala medier 
En ny hemsida har lanserats under våren 2018, detta förena både centrala SYLF styrelse 
hemsidan med alla lokala avdelningar. 
 
Antalet följare på Facebook fortsätter att öka konstant och vi publicerar regelbundet på sidan. 
Vi har startat med sponsring av viktigaste inlägg för att uppnå ett större antal av intresserade. 
Olika förslag har tagits fram för eventuellt inköp av teknisk utrustning som kan tillåta 
streaming av medlemskvällar. 
 
 
Medlemsaktiviteter 
Under året som gått har SYLF Stockholm anordnat två stycken medlemskvällar: Tema 
arbetsmiljö samt en favorit i repris, AT-kväll.  
 
Till AT-kvällen bjöds alla Stockholms AT-studierektorer och AT-chefer in. Närvarade gjorde 
AT-studierektorerna på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset (samma 
studierektor för Huddinge och Solna), Norrtälje sjukhus och S:t Görans sjukhus. AT-chef för 
Karolinska sjukhuset är densamma som AT-studierektorn. Södersjukhusets studierektor och 
AT-chef närvarade på Specialistdagarna i Skåne och kunde därför inte medverka. Södertälje 
sjukhus hade ingen tillgänglig representant. Dessutom presenterade Lars Dahlberg (SLSO 
HR) planen för central rekrytering. Ämnen från tidigare år följdes upp. Därefter presenterades 
uppdaterad studierektorsenkät och till sist hade vi en modererad frågestund med ovan 



 

 

nämnda, med delvis i förväg inskickade frågor (alla, även de som inte hade möjlighet att 
komma uppmanades att skicka in sina frågor i samband med inbjudan) och med majoriteten 
spontana frågor från publiken. Vi bjöd på mat och dryck under kvällen. 
 
Arbetsmiljökvällen inleddes med facklig info av Anne Liljedahl, följt av bakgrundsinfo av 
sakkunnig Alexander Wilczek (överläkare Ersta psykiatri) samt debatt med Peter Carpelan 
(M) och Jens Sjöström (S), inklusive frågor från närvarande. Mer information finns under 
kategori !Arbetsmiljö och hälsa” längre upp i berättelsen 
 
 
Språkcafé  
Under året har föreningen arrangerat ett språkcafé för oetablerade utlandsutbildade läkare. 
Gruppen träffades cirka varannan månad på Södersjukhuset. Information om cafét spreds 
via SYLFs hemsida, SLF student, SFA Södertälje och på en kunskapsprovskurs på 
Sophiahemmet. Även om antalet deltagare varierade mycket mellan de olika träffarna så 
fanns en stor önskan om att verksamheten fortgår under nästkommande år. Det gläder oss 
också att vi har fått återkoppling från några deltagare som har antingen fått jobb eller startat 
KULT programmet. 
 
Forskning 
SYLF Stockholm har under verksamhetsåret bevakat forskningsfrågor som berört forskande 
läkare under utbildning. SYLF Stockholm strävar efter att yngre forskande läkare inte skall 
halka efter i löneutvecklingen på grund av sin forskning. 
  
Fokus har legat på att möjliggöra kombinationstjänster genom hela karriären, och verka för 
att öka antalet forskar-AT platser, samt öka antalet forskar-ST-tjänster, och om möjligt även 
inkludera antagning av postdoktorala forskare. Vikten av forskar-AT/ST-tjänster har lyfts 
både i diskussion med arbetsgivaren och med politiker. Det är viktigt att säkerställa att 
utbildning i kombination med forskning kan bedrivas på NKS. Dessa frågor bevakas förutom i 
SYLF Stockholm även i SACO-rådet SLL, FoU-möten vid Karolinska, där ledamöter från 
SYLF Stockholm sitter representerade alternativt för dialog med berörda parter. I landstingets 
budget för 2018 beslutades att öka medlen för juniora forskartjänster med 5 miljoner extra, 
men SYLF Stockholm anser att ytterligare satsningar behöver ske. För att yngre läkare ska 
välja att forska måste det finnas goda praktiska möjligheter samt ekonomiska incitament 
inom ramen för en anställning. Detta är något som SYLF Stockholm bevakar. 
 
 
Representation  
De flesta av styrelsens ledamöter deltog vid SYLFs fullmäktigemöte i Stockholm som ägde 
rum i mars. I övrigt har SYLF Stockholm varit representerade på SYLFs representantskap i 
april, Läkarförbundets temadag om chefskap i april, Stockholms läkarförenings 
fullmäktigemöte i mars, Läkarförbundets representantskap i april, Läkarförbundets 
representantskap i oktober, och Läkarförbundets fullmäktigemöte i november. 
  
Därutöver var flera ledamöter med på sektionernas årsmöten; Södersjukhusets 
läkarförening, Danderyds sjukhus läkarförening, Capio S:t Görans sjukhus läkarförening 
samt Karolinskas Läkarförenings årsmöte. SYLF Stockholms ledamöter deltog vid Sveriges 



 

 

Läkarförbund Student Stockholms AT-mässa under året samt hållit föredrag under en 
medlemskväll, “Inför det första underläkarvikariatet”.  
  
Mona Ahmed och Kristin Arthur har representerat SYLF Stockholm i Stockholms 
läkarförening där de blivit invalda som ordinarie ledamöter. 
  
Flertalet ledamöter i styrelsen har även representerat SYLF Stockholm och deltagit i det 
fackliga arbetet i de lokala sektionerna under året:  

-     Valeria Linderell valdes in i sektion Danderyds styrelse för 2018. Gabriel 
Johansson var adjungerad till sektion Danderyds styrelse under 2018.  

-      Laura Eklinder Björnström valdes in i sektion Södersjukhusets styrelse. 
 
 
Ekonomi  
SYLF Stockholm har en fortsatt mycket god ekonomi med tryggheten av ett stort eget kapital. 
Då medlemsantalet fortsatte att öka under 2018, medförde det ökade inkomster till SYLF 
Stockholm. Med anledning av de ökade intäkterna har styrelsen strategiskt planerat för 
satsningar som ytterligare ska komma medlemmarna till nytta. Styrelsen har därför dragit 
nytta av förra årets årsmötesbeslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst och därmed 
kunnat genomföra ett mycket stort antal planeringsmöten och möten med beslutsfattare, 
bland annat under Almedalsveckan. Under verksamhetsåret slutade Rune Bergqvist som 
föreningens ekonomiansvariga och ersattes av Ninni Hackzell.  
 
Sammanfattningsvis har SYLF Stockholm ett positivt ekonomiskt utfall för 2018 och fortsatt 
mycket god ekonomi. 


