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KARTA

Hitta rätt!

1. Klara Strand/Kapitel 8 - Lundqvist & Lindqvist. Fullmäktigemötet 
Vid T-centralen, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm. 

2. Scandic Park. Hotellet 
Närmaste tunnelbana: Stadion. Nära Villagatan 5. Förbokade hotellrum.

3. Läkarförbundet, Villagatan 5. Middag
Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan,
uppgång Roslagsbussar/Tekniska Högskolan. Gå till höger när du passerat spärrarna, följ Danderydsga-
tan 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.

Kapitel 8 
Lundqvist & Lindqvist  
Klara Strand 

- Villagatan 5  
Middagen

- Scandic Sign  
Hotellet
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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”. 
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Program

 
PROGRAM

Sveriges Yngre Läkares Förenings ordinarie fullmäktigemöte 2018
Lokal: Lundqvist & Lindqvist KLARA STRAND, Klarabergsviadukten 90, Stockholm 

FREDAGEN 3 MAJ
09.00–10.00 Registrering samt kaffe och smörgås

10.00–10.15 Ordförande har ordet

10.15–11.00 Mötesförhandlingar (va.se föredragningslistan)

11.00–12.00 Läkares karriärvägar – paneldebatt

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Mötesförhandlingar “Året som gått”

14.30–14:45 Info om Påverkanstorg Rond 1

14:45–17:30 Påverkanstorg inklusive fika

YRKANDESTOPP kl. 16:30 – efter detta går det inte att lämna in fler yrkanden!

17.30–19.00 Tid för incheckning på hotellet samt promenad till Villagatan 5

19.00– Galamiddag, Läkarförbundet, Villagatan 5

LÖRDAGEN 4 MAJ
09.00–09:30 Info om förslag och röstning

09:30–10:30 Påverkanstorg Rond 2 - Omröstnig

10.30–10.45 Paus och återsamling i plenum

10:45–12:00 Mötesförhandlingar “Året som kommer”

12.00–13.00 Lunch

13.00–17.00 Mötesförhandlingar

I enlighet med föregående års fullmäktigebeslut har styrelsen arbetat fram en målstyrd verksamhetsplan, 
vilket har resulterat i Strategi 2021, med tre prioriterade frågor. Strategin kommer sedan ligga till grund för 
styrelsens och kansliets arbete under de kommande åren. 

Parallellt med  Strategi 2021 har styrelsen också arbetat igenom SYLF:s åsikter och politiska ställnings-
taganden till ett politiskt program, som är menat att skapa en tydligare  och mer hållbar viljeyttring av 
organisationen. Det politiska programmet är en utveckling av våra stadgar och kommer att vara uppe till 
diskussion under Påverkanstorget för att fånga in hela organisationens syn på de viktigaste områdena i 
det politiska programmet. 
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PÅVERKANS TORG

Påverkans torg

Det kommer att finnas fyra stationer på Påverkanstorget, uppdelat utifrån stadgarnas ändamålsparagrafer.
De fyra stationerna behandlar:

 4att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda,
 4att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,
 4att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen
samt
 4att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas 
 verksamhetsområde.

På varje station finns en ordförande, som kommer att leda och moderera diskussionerna samt svara på 
frågor och jämka mellan styrelsen och ev. nya förslag från fullmäktige. Det kommer även att vara en repre-
sentant från styrelsen på varje station.

Det politiska programmet behandlar våra frågor på ett övergripande sätt och styrelsen föreslår att all åter-
koppling med förslag skrivs utifrån det perspektivet. Undvik att gå in på enstaka ordalydelser, om det inte 
påverkar sammanhanget avsevärt.

För att göra ändringar skrivs så kallade yrkanden. Ändringsyrkanden lämnas in skriftligt på stationerna 
innan kl. 16.30. Torgordföranden och kansliet bistår mötesdeltagarna i arbetet med yrkanden.

UPPDELNINGEN PÅ PÅVERKANSTORGET

 God och värdig anda Yrkesmässiga intressen

• Proposition: Budget
• Proposition: Politiskt program,  
 avsnittet god och värdig anda
• Motioner 10 & 11 om Likarätt 
• Motion 12 Styrelseprotokoll

• Motioner 1 & 2 löner
• Motioner 3 & 4 underläkares  
 arbetsuppgifter
• Proposition: Politiskt program,  
 avsnittet yrkesmässiga intressen

• Proposition: Politiskt program,  
 avsnittet sjukvårdspolitik
• Motion 9 Klimatfrågan
• Proposition: Strategi 2021

 Utbildning och forskning Sjukvårdspolitik

• Proposition: Politiskt program,  
 avsnittet utbildning och forskning
• Motioner 5 & 6 Bastjänstgöring
• Motion 7 AT-policy allmänmedicin
• Motion 8 Extern kvalitetsgranskning
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Förslag till föredragningslista

 
FÖREDRAGNINGSLISTA

...Sveriges Yngre Läkares Förenings ordinarie fullmäktigemöte 2019

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.  Val av torgordförande

8.  Fastställande av dagordning

9.  Verksamheten april 2018–ordinarie fullmäktigemöte 2019.

 a) Styrelsens verksamhetsberättelse.

10.  Ekonomiska frågor

 a) SYLF:s räkenskaper och förvaltning 2018

  – Förvaltningsberättelse

  – Revisionsberättelse

  – Fastställande av resultat- och balansräkning

  – Ansvarsfrihet

 b) SYLF:s pensionsstiftelses förvaltning 2018

  – Förvaltningsberättelse

  – Revisionsberättelse

11.  Strategi 2021 inklusive motioner och propositioner

12.  Fastställande av budget 2019, preliminär budget 2020 och medlemsavgift för 2020

13.  Val av styrelse

14.  Val av ordförande för representantskapet

15.  Val av delegater samt suppleanter till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2019

16.  Val av en förtroendemannarevisor, suppleant samt auktoriserad räkenskapsrevisor

17.  Val av valberedning

18.  FUM 2020

19.  Övriga frågor

20.  Fullmäktigemötet avslutas



8

◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Mötesordning vid SYLF:s fullmäktigemöte 2019

 
MÖTESORDNING

1. Ordet begärs i mötessystemet Suffra som kommer användas vid årets fullmäktige. Mötessystemet pre-
senteras vid mötets start. 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 lämna 
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 anmäla 
detta i anslutning till besluten.

9. Votering sker digitalt i Suffra. 

10. Fråga som inte regleras i denna mötesordning eller i stadgan, regleras av mötesordförande/mötespre-
sidiet, i enlighet med sedvanlig sammanträdespraxis. Undantag från denna regel gäller förslag till propo-
sitionsordning, där ledamöter kan inlämna förslag.
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Ekonomiska villkor för SYLF:s fullmäktigemöte 2019

 
EKONOMISKA VILLKOR

Ekonomiska villkor för lokalavdelningarnas fullmäktigedelegater vid SYLF:s ordinarie fullmäktige-
möte 2019.

Arvode och traktamente betalas inte centralt av SYLF. Den som inte har möjlighet att få ersättning för för-
lorad arbetsinkomst från arbetsgivare eller annan kan få ersättning från SYLF efter ansökan till kansliet.
Observera att ersättning endast utgår för fredagen 3 maj, ingen ersättning utgår för lördagen 4 maj.

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, referens Anna Sia Larsson, samt fullmäktigemöte som 
ändamål vid bokning.

SYLF:s kansli har bokat rum för fullmäktige på Hotell Scandic Park, Stockholm. 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 (2 045 kr för en-
kelrum). 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 31 augusti 2019 för att 
kunna inkluderas i den solidariska finansieringen.

Enligt fullmäktigebeslut ska samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och måltider finansieras soli-
dariskt 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 skattever-
kets schablonvärden under förutsättning att det är billigare än kollektiva färdmedel. Lokalavdelningarnas 
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 lokalavdelningarna.Varje 
enskild lokalavdelning får därefter reglera dessa kostnader med respektive fullmäktigeledamot.

Avbokning av middag ska meddelas SYLF:s kansli senast 24 timmar innan middagen. Vid senare avbok-
ning debiteras en avgift på 450 kr. Fullmäktige beslutade 2009 att ”middagskuvertavgift för en anmäld de-
legat 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. 



 
INNEHÅLL

SYLF:s verksamhet från april 2018
till ordinarie fullmäktige 2019

2
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Förkortningar och ordförklaringar

 
FÖRKORTNINGAR SYLF:s VERKSAMHET

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



13

◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Inledning

 
SYLF:s VERKSAMHET

Stockholm i april 2019

Jonas Ålebring, ordförande

Styrkan med Sveriges Yngre Läkares Förening är att vi är många, har aktiva lokalavdelningar och att vi repre-
senterar både nutiden och framtidens hälso- och sjukvård. Vår verksamhet utgår ifrån medlemmarnas vilja och 
bygger på det stora engagemanget bland våra förtroendevalda i hela organisationen. Detta gör oss i sin tur till 
en förtroendeingivande organisation med stora möjligheter att kunna representera och förbättra underläkares 
villkor, och i förlängningen erbjuda en bättre sjukvård för patienterna. Mitt andra år som ordförande lider mot sitt 
slut och när jag ser tillbaka på året som gått är jag både stolt över vad föreningen åstadkommit samtidigt som nya 
utmaningar står för dörren.   

Flaskhalsarna i underläkarnas karriär har fortsatt vara en prioriterad fråga. Styrelsen har även detta år tagit fram 
Väntetidsrapporten där bristen på AT-platser synliggörs. Rapporten fick uppmärksamhet i nationell media bland 
annat Nyheterna i TV4 och en rad inslag i medier runt hela landet. Frågan har även genererat intensivt lobbyar-
bete både på regional och nationell nivå  och vi kan nu se att antalet AT-platser stiger stadigt även om väntetiderna 
fortsatt är alltför långa. Bristen på AT-platser sätter arbetsgivarna i en maktposition där oschyssta metoder för 
rekrytering länge grott. Genom projektet Schysst rekrytering lyfter styrelsen goda exempel på processer präglade 
av transparens och rättvisa.  Parallellt har arbetet med den ny läkarutbildningen och bastjänstgöring fortsatt för att 
systematiskt försöka undanröja hinder i karriärutvecklingen. 
En närliggande fråga är underläkares löner som har hamnat i fokus under året. Det är nedslående att se att under-
läkare med lägst löner har upplevt reallönesänkningar. Samtidigt blir tiden till specialist allt längre med påverkan 
på livslönen. Under året har styrelsen arbetat med att utveckla strategier för att påverka denna fråga, bland annat 
tillsammans med Läkarförbundet Student och Läkarförbundets förhandlingsdelegation. SYLF motionerade också 
till Läkarförbundets fullmäktige om att underläkares löner måste prioriteras. Motionen bifölls efter intensiv diskus-
sion och är nu en del av Läkarförbundets politik. Arbetsmarknadsfaktorer som tillgång och efterfrågan på läkare är 
viktiga för lönesättningen. Därför har vi aktivt arbetat med Socialstyrelsen med utvecklingen av statistik i form av 
det nationella planeringsstödet, men även bidragit till framtagandet av en strategisk framtidsanalys av hälso- och 
sjukvården och kompetensförsörjningen av denna. Samtidigt har styrelsen påbörjat ett större arbete om läkares 
karriärvägar och framtidens läkarroll där vi hjälper medlemmar förstå vilka möjligheter som finns. SYLF centralt 
och lokalt behöver samverka med medlemmarna för att skapa ett tryck uppåt för underläkares löner där arbetsgi-
varna förstår att dåliga villkor gör att vi söker oss till andra branscher. 

Stora utmaningar kräver fokus för att få genomslag. Förra året beslutade fullmäktige att styrelsen skulle fortsätta 
utvecklingen mot en målstyrd verksamhetsplan. Detta har lett till en större genomlysning av SYLF:s verksamhet 
där styrelsen arbetat med att fokusera och styra verksamheten mot föreningens ändamål: god och värdig anda, 
lön och villkor, utbildning och forskning samt hälso- och sjukvårdsutveckling. Ett politiskt program har 
utvecklats för att uttolka ändamålet och sammanfattar föreningens åsikter på dessa områden. 
Utifrån denna föreslår styrelsen färre konkreta mål att arbeta  mot i verksamhetsplanen 
som föreslås byta namn till Strategi 2021. Detta för att tydligare fokusera tid, pengar och 
möda på de områden där underläkarkåren har de största utmaningarna, samtidigt blir 
det lättare för fullmäktige att följa upp effekt. Det politiska programmet, Strategi 2021 
och budgeten föreslås ha samma struktur uppdelad efter kärnan i föreningens än-
damål. För att möta framtidens utmaningar har även kansliet förändrats och utökats 
med nya kompetenser inom bland annat politisk påverkan. 

Mitt andra år som ordförande är nu till ända och efter sex år i styrelsen och två år 
som ordförande är det dags för mig att lämna över till nya kollegor att fortsätta leda 
föreningen framåt. Jag hoppas att processerna styrelsen satt igång och det genomgri-
pande utvecklingsarbetet som vi påbörjat lägger en stabil grund för nästa styrelse att ta 
tag i framtidens utmaningar. SYLF är en stark verksamhet med nära koppling till hälso- och 
sjukvårdens vardag och det ger oss styrka. Tillsammans kan vi se till att underläkare får 
bästa förutsättningar att erbjuda bra vård till våra patienter!
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Verksamhetsberättelse

 
SYLF:s VERKSAMHET

SYLF:s uppgift är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. SYLF 
ska dessutom främja medlemmarnas vetenskapliga intressen och kvaliteten i medlemmarnas utbildning. 
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 SYL-
F:s vision: ”Bättre villkor för underläkaren – bättre vård för patienten”. Politiskt och fackligt påverkansarbe-
te kräver långsiktighet, struktur och målmedvetenhet. För att göra verksamheten genomförbar, 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 beskrivs som förra året inte från antalet aktiviteter utan fokus ligger på att 
beskriva hur väl styrelsen har uppnått verksamhetsmålen. Detta har resulterat i att fokus skiftat från en-
staka 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 kommande år. Nedan kommer en beskrivning av hur de olika målen ska tolkas.

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

De långsiktiga målen beskriver den inriktning av verksamheten inom varje verksamhetsområde som fören-
ingen, genom styrelsen och kansliet, avser följa de närmaste åren i syfte att uppnå de övergripande 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 område. Specifika aktivi-
teter 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 be-
lysa 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. 

ÖVERGRIPANDE MÅL från 2018 års verksamhetsplan 

hAtt SYLF ska vara känt för alla underläkare och tillvara ta deras intressen
hAtt SYLF ska vara en kunskapsproducerande organisation
hAtt SYLF ska ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande
hAtt SYLF ska verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv 
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Arbetsmiljö och Arbetsliv

 
SYLF:s VERKSAMHET

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan 

A. att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor och de lagar och regler som styr arbetet   
 med arbetsmiljön  

B. att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har god kunskap om underläkares 
 arbetsmiljö och därmed bidrar till ett starkt opinionstryck i dessa frågor  

C. att underläkare upplever att de har gott inflytande över sin arbetstid 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1.  att stärka lokalavdelningarnas kompetens inom arbetsmiljöfrågor 

2. att tydliggöra sambandet mellan underläkares arbetsmiljö och patientsäkerheten för
 politiker och andra beslutsfattare 

”  Lönefrågan kom att bli en av de viktigaste frågorna för SYLF under året. SYLF fick gott gehör för en 
prioritering av underläkares löner på Läkarförbundets fullmäktige.

Under representantskap, kurser och SYLF:s fullmäktige (årsmötet) har vi diskuterat hur underläkare ser på 
sin egen yrkesmässiga framtid: hur vill vi arbeta i framtiden? Hur ska obekväma arbetstider kompenseras? 
Frågan aktualiserades bl.a. av det uppsagda jouravtalet i Region Stockholm? Aktiva lokalt  har utbildats i 
lönefrågan dels för att kunna arbeta vidare med frågan och dels för att kunna föra kunskapen vidare. 

Styrelsen har deltagit i flera av de verksamheter som drivs av lokalavdelningarna. Under året har med-
lems- och temakvällar om arbetsmiljö, arbetsrätt, psykisk ohälsa hos underläkare, #metoo mfl genomförts. 
Förutom fysiska tillställningar har styrelsen startat ett projekt för att i framtiden kunna erbjuda utbildning på 
distans i de viktiga kärnfackliga frågorna, såsom arbetsmiljö, löneförhandling och arbetsliv.

SYLF:s styrelse var väl representerade på Framtidens specialistläkare (FSL) i Malmö.  I SYLF:s monter 
fick underläkare och övriga kongressdeltagare lyfta fram sin arbetsplats och vad som gjorde den unik. 
Montern var välbesökt  mötesplats för underläkare från hela landet. På kongressen korades en ST-läkare 
i allmänmedicin som vinnare i tävlingen om den mest unika arbetsplatsen. Under FSL uppmärksammades 
även de AT-orter som vunnit utmärkelsen “Schysst Rekrytering!” som SYLF tog initiativ till. Flertalet i SYL-
F:s styrelse hade uppdrag under kongressen  som föreläsare, bland annat om sjukvårdens ersättningssys-
tem, handledning och kring rekrytering. 
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Arbetsmarknad

 
SYLF:s VERKSAMHET

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A. att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på 
 arbetsmarknaden 

B. att befrämja en öppen, internationell och bred arbetsmarknad för underläkare 

C. att SYLF verkar för att rekrytering av läkare ska ske på ett öppet och transparent sätt 

D. 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 (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1. Att lansera projektet schysst rekrytering i hela landet

2. Att det budgetåret 2019 utlyses minst 1700 AT-tjänster i Sverige 

”  Många medlemmar har vittnat om  orättvisa förhållanden vid rekrytering av underläkare. Det ledde till  
SYLF:s  satsning på att uppmärksamma och certifiera goda exempel på schysst rekrytering. Åtta AT-orter 
i Sverige fick utmärkelsen ”Schysst rekrytering!”, som delades ut under Framtidens specialistläkare. Detta 
uppmärksammades även under ett event i  Almedalen. För att få utmärkelsen krävs att rekryteringsproces-
sen uppfyller flertalet väl definierade kriterier fastställda av SYLF. Dessa  inkluderar transparent utlysning, 
kravspecifikation och standardiserat intervjuförfarande.

De långa väntetiderna till AT och ST  fördröjer underläkares karriärprogression, och därmed löneutveck-
ling. SYLF har uppmärksammat detta genom Väntetidsrapporten, som bygger på data från AT-enkäten, 
och syntes i flera nationella medier. Detta faktum har använts både nationellt och lokalt för att argumentera 
för fler AT-platser. Antalet AT-tjänster hösten 2018 uppgick till 1472 stycken, vilket var en ökning med 113 
från hösten 2017 och ett steg på vägen mot de 1700 platser som vi anser krävs för att landstingen skall 
hinna arbeta bort kön till AT innan BT införs.

Väntetidsrapporten släpptes även detta år separat från AT-rankingen, och båda genererade mycket stort 
genomslag i nationella och lokala media. Genom strategiska samarbeten med Läkartidningen och LIPUS 
syns nu AT-rankingen i AT-guiden.

Underläkare som chefer är en fråga som blev mer aktuell under året och SYLF uppmärksammade goda 
exempel på hur underläkare kan inneha chefs- och ledarskapsuppdrag, såsom ledarskaps-ST. SYLF har 
tillsammans med Läkarförbundets chefsförening  reviderat förbundets policy för läkare som ledare. Sty-
relsen arbetade också för att möjliggöra för intresserade medlemmar att få en mentor som är chef och 
hoppas kunna återkomma under följande verksamhetsår med ett konkret erbjudande. 
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Sjukvårdspolitik och organisation

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A.  att underläkare är med och leder och utvecklar svensk sjukvård

B.  att hälso- och sjukvården är jämlik och av hög kvalitet

C.  att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll och förutsättningarna för läkares arbete.

D.  att informationshanteringen i hälso- och sjukvården är ändamålsenlig och att under läkare är   
 delaktiga i utvecklingen av den 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1.  att opinionsbilda för SYLF:s intressen under valrörelsen 2018 

Sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga i valrörelsen 2018, och Läkarförbundet har fått stort genom-
slag för de prioriterade frågorna både före och efter valrörelsen:

1. Primärvårdsreform, med primärvården som kärnan i den svenska sjukvården.

2. Rätt till fast läkarkontakt

3. Vårdplatsbristen

”  SYLF har under året bedrivit påverkansarbete både offentligt och genom personliga kontakter inom 
läkarförbundet och med beslutsfattare. Almedalen var en höjdpunkt där hela styrelsen deltog i ett antal  
möten med politiker och beslutsfattare för att lyfta SYLF prioriterade verksamhetsområden såsom  fler  
T-platser och  digital arbetsmiljö. För första gången möjliggjorde SYLF för en lokalt förtroendevald att delta 
i Almedalen. Ett annat fokusområde var läkares karriärväg och framtidens läkarroll där styrelsen identifie-
rat  problem med fördröjning till färdig specialist på grund av för få tjänster, samtidigt som det behövs  fler 
läkare som väljer andra karriärvägar för att skapa värde för patienter på andra sätt. Bland annat har en 
dialog initierats med Socialdepartementet och socialministern om kompetensförsörjning och sjukvårdens 
utveckling.

 
SYLF:s VERKSAMHET
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A. att Moderna Läkare, SYLF:s hemsida och SYLF:s övriga kommunikationskanaler ska vara de   
 ledande informationskanalerna för underläkare i fackliga frågor 

B. att SYLF:s hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLF:s förtroendevaldas och medlemmars  
 önskemål

C. att SYLF har en stark intern och extern kommunikation 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1. att lansera SYLF:s del av Läkarförbundets nya hemsida, en digital version av Moderna läkare   
 och utnyttjar hemsidans fulla potential 

2. att utveckla formatet för riktade kampanjer i sociala medier 

”  Moderna Läkare, en av SYLF:s viktiga kommunikationskanaler, har under året utkommit med fyra 
nummer i fysisk form och  debuterade som nättidning på Läkarförbundets nya webbplats Moderna Läkare 
syftar till att inspirera medlemmar, förmedla facklig kunskap, uppmärksamma framgångsrika medlemsini-
tiativ och beskriva SYLF:s verksamhet.

SYLF har under året fått en helt ny webbplats. Den är en del av Läkarförbundets nya webbplats. Samtliga 
texter har bearbetats och inaktuellt material har avlägsnats. En annan kommunikationskanal för SYLF är 
regelbundna nyhetsbrev som mejlas ut. SYLF har även varit aktiv i sociala medier där den enskilt viktigas-
te är Facebook. 
Lokalavdelningarna har under året fått utbildning i kommunikation och mediakontakter. Även en bildbank 
har skapats för att utveckla bildspråket i SYLF:s kommunikation.

Kommunikation

4MODERNA LÄKARE nr 2, 2018 Tema: Mångfald. “Hur kan jag bidra?”

4MODERNA LÄKARE nr 3, 2018 Tema:  
AT-ranking. SYLF presenterar AT-rankingen 2018.

4MODERNA LÄKARE nr 4, 2018 Tema: #metoo.  
Unga läkare lyfter genusperspektivet.

4MODERNA LÄKARE nr 4, 2018 Tema: #metoo.  
Unga läkare lyfter genusperspektivet.

 
SYLF:s VERKSAMHET
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Förhandling

 
SYLF:s VERKSAMHET

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1. att varje underläkare har en lön som sätts individuellt, motsvarande ansvar, kompetens, 
 arbetsinsats och värde för verksamheten samt revideras årligen 

2. att inga osakliga löneskillnader finns 

3. att underläkare har goda anställningsvillkor som stöder ett hållbart arbetsliv 

4. att gravida underläkare på egen begäran ska befrias från jour- och beredskapsarbete 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1.  att utreda underläkares behov och önskemål gällande jour och beredskap 

2.  att undersöka lokalavdelningarnas roll i lokala avtalsförhandlingar 

”   Lönefrågan har blivit en av SYLF:s viktigaste  frågor, vilket går hand i hand med det engagemang som 
finns i SLF student. En viktig strategi för bättre löner är förhandlingsmandat för SYLF:s lokalavdelningar 
i lokala förhandlingar. SYLF har uppmuntrat det genom att uppmärksamma goda exempel. På SLF FUM 
2018 lyckades SYLF få igenom en motion som innebär att förhandlingsdelegationen ska prioritera under-
läkares löner. 

SYLF är representerat i Läkarförbundets förhandlingsdelegation, där alla förhandlingsfrågor behandlas. 
I detta mellanår, när ingen avtalsrörelse pågår, sonderade SYLF terrängen för möjliga frågor att nå fram-
gång i under nästa avtalsrörelse. Däribland finns ersättning för arbete på kvällstid, jourbefrielse för gravida 
och ingångslöner. Via förhandlingsdelegationen har SYLF påverkat  framtida förhandlingsstrategier och 
partsgemensamma arbeten med SKL i viktiga perspektiv när det gäller arbetsmarknad, löner och villkor. 
På SYLF:s representantskap diskuterades medlemmarnas önskemål kring framtida arbetssätt, jour och 
beredskap samt hur lokalavdelningarna deltar i läkarföreningarnas arbete.  
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Utbildning och forskning

 
SYLF:s VERKSAMHET

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A.  att allmän- och specialisttjänstgöringen ska hålla hög kvalitet

B.  att fler underläkare ska forska och kunna göra detta inom ramen för en anställning 

C.  att alla underläkare har en god lärandemiljö som stöd i relation till tjänstens uppdrag 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1. att andelen AT- och ST-utbildningar som genomgått extern  
 kvalitetsgranskning (SPUR-inspektion) ökar 

2. att SYLF:s politik får genomslag i regeringens förslag om bastjänstgöring, och att regleringen 
 blir ändamålsenlig för medlemmar som utbildats utanför Sverige 

3. att formulera en strategi för att kartlägga underläkares väg genom karriären 

”  SYLF har bevakat och drivit påverkansarbete gällande  lagstiftning om både den nya sexåriga läkar-
utbildning och bastjänstgöringen, den s.k. BT:n. Detta har skett genom såväl remissvar som aktivt påver-
kansarbete. Två ledamöter från  styrelsen blev invalda i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsde-
legation, som aktivt arbetar för att påverka lagstiftning och Socialstyrelsen. SYLF:s ordförande har under 
året verkat som ledamot i Nationella rådet för specialisttjänstgöring (ST-rådet). Där har framför allt frågan 
om behovsstyrd dimensionering av ST-platser drivits. Utformningen av det nationella planeringsstödet har 
även varit ett fokusområde. 

Kvalitetssäkring av AT och ST har varit en prioriterad fråga för SYLF under året. I styrelsen har möten an-
ordnats med representanter för LIPUS. Fokus på mötena har varit  antalet utförda externa kvalitetsgransk-
ningar och hur dessa ska öka. Ett resultat blev att med hjälp av siffror från LIPUS gällande SPUR-gransk-
ning av AT lyftes goda och mindre goda exempel fram i Moderna Läkare. Antalet AT- och ST-SPUR har  
ökat under åren. 2018 gjordes 300 granskningar, vilket är en ökning på närmare 30 procent jämfört med 
2017.

Administrationen av formalia för AT och ST är omfattande för underläkare, och riskerar att fördröja legi-
timation och specialistexamen. Därför har SYLF upprepade gånger uppvaktat Socialstyrelsen i syfte att 
digitalisera ansökningsprocesserna för legitimation respektive specialistbevis. Det bidrog till att ansökan 
om legitimation nu kan ske via Socialstyrelsens hemsida. Det krävs dock fortsatt att intygen kring avkla-
rade tjänstgöringsavsnitt skickas in per post, vilket innebär att ett fortsatt påverkansarbete för en ökad 
digitalisering. 

I väntan på ny BT (bastjänstgöring) har styrelsen uppdaterat SYLF:s policy om AT  där en text lagts till om 
BT. BT:s utformning och implementering har också lyfts på SYLF:s representantskap. 
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A.  att alla underläkare ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 

B.  att SYLF tillämpar ett likarättsperspektiv i verksamheten 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1.  att utveckla informationsmaterial för vidareutbildning av medlemmar inom området likarätt 

”  Likarättsarbetet var högaktuellt under året, särskilt med tanke på #metoo. SYLF stöttade ett initiativ 
från SYLF Dalarna, där lokalavdelningen under en medlemskväll iscensatte fall som uppdagats under lä-
karuppropet #utantystnadsplikt. Filmer från kvällen finns tillsammans med tillhörande diskussionsmaterial 
på SYLF:s webbplats, att använda som underlag till  aktiviteter och samtal på temat. 

SYLF uppmuntrar till ett stärkt likarättsperspektiv vid rekrytering av underläkare genom projektet “Schysst 
rekrytering!”. Likarätt och #metoo har varit ett populärt ämne på medlemskvällar och styrelsemöten i lo-
kalavdelningarna.
För att tillämpa likarättsperspektivet i den  egna organisationen har SYLF tagit hjälp av Rättviseförmedling-
en för att rekrytera kanslipersonal, räkna talartid i styrelsen och uppdatera likarättspolicyn.
 

Likarätt

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A.  att genom internationellt engagemang verka för Europas underläkares intressen och därigen-  
 om skapa nytta för SYLF:s medlemmar. 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1.  att utveckla SYLF:s roll i European Junior Doctors (EJD) 

”  SYLF har under året deltagit i sammankomster för europeiska och nordiska underläkarföreningar, 
med syftet att omvärldsbevaka och komma med förslag på hur underläkares vardag kan förbättras. De 
viktigaste var European Junior Doctors, i år i Zagreb, Kroatien och Tartu, Estland, och NRYL (Nordiska 
Rådet för Yngre Läkare) för de nordiska länderna i Helsingfors. SYLF utvecklade sin roll  i EJD genom 
ett utökat deltagande både på fysiska möten och i arbetsgrupper mellan möten.  I det nordiska sällskapet 
samarbetar vi även kring utvecklingen av medlemstidningar. Centrala frågor i det europeiska engage-
manget är arbetsmiljö, fri rörlighet för underläkare och ledar- och chefsskap. SYLF var även aktiva i  i de  
internationella läkarorganisationerna CPME och WMA genom Sveriges läkarförbund.

Internationellt samarbete

 
SYLF:s VERKSAMHET
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

SYLF:s organisation

 
SYLF:s VERKSAMHET

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

A.  att ha en god kontakt och ett gott samarbete mellan SYLF:s lokalavdelningar och styrelse

B.  att öka andelen underläkare som är medlemmar i SYLF

C.  att alla ST-läkare under bas-, tilläggs- och grenspecialisering inom Läkarförbundet ska  
 tillhöra SYLF 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan

1.  att till nästa fullmäktige föreslå en målstyrd verksamhetsplan

2.  att erbjuda lokalavdelningarna möjligheter att arrangera regionala representantskap 

”  SYLF fortsatte målmedvetet arbetet med att bli en mer strategisk organisation. Ändamålet, så som 
definierat i stadgarna, är centralt för styrningen av SYLF:s verksamhet.  Övergripande styrande dokument 
har utvecklats för att återspegla ändamålet. Verksamhetsplanen blev  mer målstyrd och  prestationerna 
mätbara. Styrelsen avsatte  mer tid till att prioritera de verksamheter som ger medlemmarna mest valuta 
för pengarna. Prioritering är en förutsättning för att SYLF ska kunna åstadkomma de förändringar i villkor, 
policy sjukvård och utbildnings- och forskningsmöjlighet som medlemmarna önskar. Prioriteringsarbetet 
innebar en en kompetenshöjning av styrelsen, genom återkommande utbildningsinsatser.

Kansliets organisation har förändrats och det beslutades under året att kansliet förstärks med en anställd. 
Målet med det beslutet var att  få mer resurser för påverkansarbete, utan att kompromissa med service 
och basverksamhet.
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Kontakter med Sveriges Läkarförbund

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL från 2018 års verksamhetsplan 

A.  att ha ett gott samarbete med Sveriges läkarförbund och dess delföreningar

B.  att ha ett gott samarbete med andra aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet 

”   SYLF bevakar och driver underläkares frågor i Läkarförförbundets olika arbets- och beslutsgrupper. 
Representationen sammanfattas i figur och tabell nedan. Grupperingarnas namn är representativa för 
vilka frågor de behandlar, och undantaget för detta är SPUREX, en rådgivande grupp för de externa kva-
litetsgranskningar av AT och ST som utförs av LIPUS.

SYLF i Läkarförbundet    SYLF i organ utanför Läkarförbundet

Förbundsstyrelsen
4Jonas Ålebring, Anders Lundberg

Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen
4Jonas Ålebring, Anders Lundberg

Förhandlingsdelegationen (FD)
4Jonas Ålebring

Utbildnings- och forskningsrådet (UFO)
4Tora Borén, Anders Lundberg

Arbetslivsgruppen (ALG)
4Anne Liljedahl

Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik 
(RLIM)

4Björn Hansell 

LIPUS AB:s styrelse
4Jonas Ålebring, Rofida Ghazvinian

Kapitalplaceringsrådet
4Jonas Ålebring

Nationella ST-rådet, Socialstyrelsen
4Jonas Ålebring

Advisory board, Framtidens specialistläkare
4Jonas Ålebring

SPUREX
4Rofida Ghazvinian

 
SYLF:s VERKSAMHET
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◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Övrig information om föreningen

 
SYLF:s VERKSAMHET

SYLF har organiserar drygt 14 200 medlemmar. Det är en ökning på lite mer än en procent, jämfört med 
medlemsantalet 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. Med-
lemsökningen innebär att SYLF har en fortsatt stark ställning i Sveriges läkarförbund där man i nuläget 
organiserar en tredjedel av Läkarförbundets yrkesverksamma medlemmar. 

Förtroendevalda och sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 14 sammanträden, varav 2 telefonmöten. I den händelse en 
ledamot inte kunnat delta fysiskt på styrelsemötet har deltagande i möjligaste mån ordnats via telefon. 
Förtroendevaldas närvaro på styrelsesammanträden under verksamhetsår 2018/19 är hög.  SYLF:s verk-
samhet bygger inte enbart på styrelsesammanträden utan andra möten och arbete genomförs mycket på 
kvällstid och helger. 

Nedan redovisas samtliga styrelseledamöters deltagande i styrelsesammanträden.

X = närvarade 
/ = deltog delar av mötet  
- = deltog ej 
* = deltog via telefon

Valberedning
Under fullmäktigemötet 2018 beslutades att utse Christian Abi-Khalil, Elin Isaksson, Maria Valeur, Emma 
Spak och Emma Terner till ordinarie ledamöter i valberedning för verksamhetsåret 2018/2019. Valbered-
ningens ledamöter fick i uppdrag av fullmäktige att utse en sammankallande ledamot inom gruppen. Ritika 
Malhorta valdes som suppleant av fullmäktige.

 
Revisorer 
Under fullmäktigemötet 2018 beslutades att förlänga Gustaf Biasolettos uppdrag som ordinarie förtroen-
demannarevisor och Madeleine Liljegren till revisorssuppleant för perioden 2018–2020. Sedan tidigare 
finns Harald Söderbäck vald som ordinarie förtroendemannarevisor och Emelie Hultberg till revisorsupple-
ant för perioden 2017–2019. Under fullmäktige utsågs även Moore Stephens Allegretto AB till auktoriserad 
revisor för en period om ett år. 
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Besvarade remisser

Referens  Titel 

   Revision av Sveriges Läkarförbunds marknadsföringsregler

SOU 2017:104 Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 

SOU 2018:4  Framtidens biobanker

SOU 2018-24  Tid för utveckling 

Gem 2018/0173  Styrprincipsprojektet

Ds 2018:21  Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av  

   behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

Gem 2018/0217 En sexårig utbildning till läkarexamen 

Ds 2018:28  Förlängt anställningsskydd

   Avseende förslag till socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i  

   hälso- och sjukvården

Gem 2018/0213. Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning har kommit in från Arbetsmiljöverket  

Gem 2018/0275 Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn

SOU 2018:39   God och nära vård - En primärvårdsreform

Ds 2018:31  Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och  

   lagen om ersättning för fysioterapi 

Gem 2018/0154. IT-ronden för testning 

Ds 2018-40  Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och rättstvister 

SOU 2018:77  Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter

   Remiss om arbetsplatsens utformning

Gem 2019/0006  Läkarförbundets ledarskapspolicy 

Gem 2019/0033 Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö

 
SYLF:s VERKSAMHET



 
INNEHÅLL

Ekonomiska handlingar 2018
3



27

◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2019 ◊

Budgetutfall 2018 & kommentarer budgetutfallet 2018

 
EKONOMISKA HANDLINGAR 2018

Finansiella poster*     23 tkr    30 tkr

Summa bokslutsdepositioner**   121 tkr    0

Resultat före skatt     95 tkr    -423 tkr
 
Skatt (på årets resultat)    -35 tkr    -20 tkr 

Resultat utfall 2018  Planerad budget 2018Intäkter

Summa föreningens kostnader   -7 080 tkr   -7 240 tkr  
  

Intäkter      7 031 tkr   6 787 tkr
Medlemsavgifter     6 958 tkr   6 629 tkr 
Övriga rörelseintäkter     73 tkr    158 tkr

Kostnader

Rörelseresultat  

Resultat efter skatt

*Finansiella poster består av bland annat resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar och ränteintäkter.  
**Bokslutsdepositioner avser obeskattede reserver; i detta fall avser en periodiseringsfond som löstes upp. 

60 tkr    -443 tkr 

-49 tkr   -453 tkr 

För 2018 redovisar SYLF ett resultat på 60 124 kr, jämfört med 2017 års resultat om 790 195 kr.  

De ökade kostnaderna om ca 1 Mkr kan nästan helt härröras till ökade kostnader för SYLFs politiska ar-
bete. Detta består framförallt i möten, påverkansarbete och verksamhetsutveckling vilket medför ökade 
kostnader för 1) externa konsulter, 2)  utbildningar, möten och konferenser och 3) styrelsens möten och 
arvoden. 

E-utbildningar i arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner samt projektet Schysst rekrytering kan räknas till de 
kostnadsdrivande då SYLF anlitade externa partners för att snabbt utveckla och kvalitetssäkra verksam-
heten. Den ekonomiska redoviseringen har externaliserats för att höja tillförlitligheten och frigöra tid till 
kansliet att bedriva politiskt arbete.  Externa konsulter har även använts för att rekrytera kanslipersonal.  
 
Styrelsen betraktar i allt väsentligt dessa kostnader som investeringar, då de inte förväntas vara återkom-
mande och det nu utvecklade materialet är återanvändbart och möjligt att förädla. 

 Enhetskostnaderna för konferenser och möten ökat, vilket medför ökade kostnader utan att antalet möten 
ökat. Villagatan 5, Läkarförbundets hus, renoveras under hösten 2018- våren 2020 och flertalet möten 
som vanligtvis arrangeras där har nu anordnats i externa konferenslokaler vilket ytterligare ökat mötes-
kostnader. Även styrelsens kostnader för inkomstbortfall har ökat då styrelsens grundlöner har varit högre.

Kommentarer till budgetutfallet 2018



 
INNEHÅLL

SYLF i media 2018
4
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SYLF i media 2018

 
SYLF I MEDIA 2018

SYLF har under året medverkat i media  såsom SVT, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Nyhe-
ter och Dagens Samhälle. Liksom förra året gav offentliggörandet av AT-rankingen och Väntetidsrapporten 
omfattande genomslag och uppmärksammades i nationella tidningar. Den senare uppmärksammades 
även i ett inslag i TV4.  SYLF strävade under året att att vara aktiva i så många kanaler som möjligt. 
Huvudfrågorna innefattade positiv löneutveckling för underläkare, i linje med den motion som SYLF drev 
igenom på SLF FUM under hösten. Debatten kring detta uppmärksammades bland annat i en artikel i Lä-
kartidningen. Projektet Schysst rekrytering!” har också uppmärksammats medialt under året. 

SYLF var fortsatt aktiva på Facebook och ett av de mest uppmärksammade inläggen handlade om vänte-
tidsrapporten hösten 2018. Inlägget som länkade till inslaget på TV4 fick en räckvidd på nästan 16 tusen 
personer. Inlägget om #metoo-filmerna, ett projekt där olika scener från #utantystnadsplikt spelades upp 
och filmades nådde dryga 8 tusen personer. 

Ett urval av SYLF i media under året: 

6April 2018 i SVT:s morgonsoffa: Jonas Ålebring pratar om att det inte är okej att fuska sig in på läkarprogrammet. 

             6Juni 2018 i Läkartidningen: I en artikel 
               beskrivs hur projektet “Schysst rekryte  
               ring!” har utvecklats och sprids.

      

       3Augusti 2018 i DN: Jonas Ålebring kommenterar   
           i en artikelserie om hur allmäntjänstgöringen är en      
           flaskhals för nyutbildade läkare.
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SYLF I MEDIA 2018

             3Oktober 2018 i SVT Nyheter Södertälje:    
                  Jonas Ålebring om bristen på AT-platser:  
                 “Ett nationellt problem och risk för patientsäkerheten”

    
       

       6November 2018 i Tv4: Hon har väntat över två år
           på sin AT-tjänstgöring - vill kunna ge rätt vård. 
           Väntetidsrapporten. Jonas Ålebring uttalar sig om 
           läget i Tv4-nyheterna.

6November 2018 i SVT Nyheter Västmanland: “Vi måste ha en patientsäker introduktion till yrket. Det är orimligt 
att nyblivna läkare arbetar upp till två år innan de har rätt till en handledare”, säger Jonas Ålebring.

4November 2018 i Läkartidningen:
Livlig debatt om underläkarlöner 
med avseende den motion som gick 
igenom på Läkarförbundets 
fullmäktigemöte 2018.
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TACK FÖR I ÅR SYLF

Tack för i år önskar styrelsen



Av Anna Sia Larsson


