
 

Verksamhetsplan för SYLF Stockholm 2019 
 
 
SYLF Stockholm har som målsättning att upprätthålla en god och värdig anda bland 
medlemmarna, främja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling samt 
tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga intressen. 
Föreningens arbete ska alltid drivas med medlemmarnas bästa i fokus. 
 
 

Opinion  
 
Att verka för ökat underläkares ökande inflytande i sjukvårdspolitiska beslut 
Att påverka politiker och tjänstemän i frågor som rör medlemmarnas anställningsvillkor 
samt arbetsmiljö 
Att bevaka och tillvarata medlemmarnas intresse i Framtidens hälso- och sjukvård 
(FHS)  
Att SYLF Stockholm verkar för att vara aktiva i media och debatt avseende frågor som 
rör underläkares arbetsvillkor och vardag. 

 
 
Representation 
 
Att SYLF Stockholm är representerat i viktiga sammanhang och har inflytande inom 
olika beslutsnivåer i hälso- och sjukvården 
Att delta i det tvärfackliga samarbetet inom landstinget  
Att delta i SYLF:s fullmäktige samt representantskap 
Att representera SYLF under Läkarförbundets fullmäktige 
Att representera SYLF Stockholm i Stockholms Läkarförening 
Att aktivt arbeta för att underläkares perspektiv och behov tillgodoses vid 
omförhandling av lokala avtal 
 
 

Intern organisation 
 
Att SYLF Stockholm ska ha en stark intern organisation 

 

 

 

 

 



 

Att ledamöterna i styrelsen i SYLF Stockholm, i den mån det är möjligt, genomgår 
styrelseutbildning samt grund- och vidareutbildning i fackliga, arbetsrättsliga och 
arbetsmiljömässiga frågor 
Att ge tillgång till verktyg för omvärldsbevakning för styrelseledamöter 
Att upprätthålla en god och stabil ekonomi i föreningen och fatta medvetna och 
genomtänkta ekonomiska beslut 
Att stärka sammanhållningen inom föreningen 
Att det bland underläkare är en hög anslutningsgrad av medlemmar i föreningen 
Att upprätthålla god kontakt mellan föreningens styrelse och medlemmarna  
Att ge medlemmarna information om sina rättigheter i arbetslivet 
Att ge medlemmarna information om viktiga förändringar i sjukvården i Stockholm  
Att uppnå god tillgänglighet för medlemmarna via hemsida, medlemsmejl och sociala 
medier 
Att arrangera regelbundna medlemsträffar 
 
 

Arbetsmiljö och arbetsmarknad 
 

Att verka för rättvis rekrytering av underläkare, fri från diskriminering 
Att verka för ökad transparens vid tillsättning av underläkartjänster 
Att bevaka, utvärdera och förbättra rekryteringen av AT- och ST-tjänster  
Att verka för facklig medverkan under AT-intervjuer 
Att vara delaktiga i utformandet av det nya rekryteringsförfarande som central 
rekrytering av AT  
Att förbättra medlemmarnas arbetssituation och arbetsvillkor 
Att verka för en bra och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö för yngre läkare  
Att arbeta för ett förstärkt anställningsskydd för visstidsanställda läkare 
Att det antal AT-block som utlyses varje år ska motsvara aktuellt behov 
Att verka för en ökning av antalet AT-platser och bevaka implementeringen på de olika 
AT-orterna 
Att verka för att AT-läkarna i Stockholm har en AT-chef 
Att vara en aktiv part i att främja SLL:s arbete för jämlikhet 
Att verka för att yngre läkare ska ha goda förutsättningar till forskning  
Att bevaka schemaläggningsfrågan ur ett arbetsmiljöperspektiv 
Att bevaka och belysa underläkarnas intressen avseende digitala verktyg och den 
digitala arbetsmiljön 
Att verka för att representera underläkare inom Framtidens vård- och informationsmiljö 
(FVM) och aktivt granskar upphandlingen av kommande IT-system i SLL 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
Utbildning och rekrytering 
 

Att verka för att SYLFs projekt Schysst rekrytering appliceras på rekrytering av AT- 
och ST-läkare 
Att arbeta gentemot Stockholms läns landsting och privata vårdgivare för att 
åstadkomma bättre utbildning för underläkare 
Att verka för AT-läkares och ST-läkares rätt till god handledning och klinisk 
undervisning 
Att dela ut ett pris för bästa handledare 
Att bevaka schemaläggningsfrågan ur ett utbildningsperspektiv 
Att bevaka ST-läkarnas intressen som fördelning och dimensionering av tjänster, 
inklusive möjligheten till sidotjänstgöringar, s.k. randningar 
Att arbeta för en ökad möjlighet för underläkare att bedriva forskning inom ramen för 
en anställning 
Att ha en uppdaterad AT-policy och följa upp i vilken grad denna efterföljs av de olika 
AT-orterna inom SLL 
Att verka för att inspektioner av AT- och ST-utbildning görs vart 5:e år  
 

Ledarskap 
 

Att underläkare skapas goda förutsättningar att ta sig an chef- och ledarskap i 
sjukvården Att arbeta för ett regionalt ledarskaps-ST-program och vara delaktiga i 
utformandet av ett sådant program 
 
 

 

 

 

 

 


