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2019 har varit ett händelserikt år för SYLF. Utöver återkommande projekt som 
handledarpriset, bevakning av AT-rekrytering, representation i styrgruppen för 
utbildningsläkare och grillkväll för nya kollegor har årets präglats av frågan om ingångslöner 
för legitimerade läkare, samt villkor för underläkare. Tack vare en engagerad, och tacksamt 
stor, styrelse har SYLF lyckats genomföra det som förväntats under året, och även haft 
utrymme att göra andra saker som varit till gang för våra medlemmar. Några exempel på 
detta är rådgivning i svåra frågor om arbetsmiljö och kontinuerligt stöd i rekryteringsfrågor. 
Nedan följer en kort genomgång av det SYLF gjort under verksamhetsåret 2019. 
 
 
Under året har styrelsen haft 9 möten, varav 2 var i Ljungby och 7 i Växjö.  
 



Den 29e januari genomfördes årsmötet för 2019. Då valdes en ny styrelse in. Valet av 
presidium bordlades men beslutades på det nästkommande styrelsemötet. Även frågan om 
ansvarsfrihet från det föregående året behövde bordläggas då revisorerna ej hade möjlighet 
att delta på årsmötet. Ansvarsfrihet beviljades dock och formaliserades på årets först 
styrelsemöte. 
 
Vi hade en kick-off för den nya styrelsen i februari. Det gavs möjlighet att lära känna 
varandra samt gå igenom det föregående verksamhetsåret. Presidiet för året valdes också in 
och vi gick igenom det kommande verksamhetsåret. 
 
SYLFs nationella fullmäktigemöte genomfördes den 3-4 maj och SYLF Kronoberg var 
representerade av vår sekreterare Tuva Kraska. På fullmäktige valdes bland annat en ny 
ordförande för SYLF nationellt, Madeleine Liljegren. 
 
I början av sommaren anordnade SYLF en grillkväll för nya kollegor i Växjö. Det är en 
tradition med det främsta syftet att hälsa vikarierande underläkare välkomna till regionen. 
Det är ett uppskattat evenemang och det var många som deltog i år. 
 
Under hösten har SYLF skickat ut en enkät för att kartlägga ST-läkare möjlighet till studietid, 
både internt och externt. Utifrån det underlag som denna enkät genererat hoppas SYLF 
kunna fortsätta driva den viktiga frågan om studietid för underläkare. 
 
Under sommaren släppte SYLF centralt en rapport: “I väntan på AT - en samhällsekonomisk 
studie”. I den framkom det att många unga läkare övervägde att byta karriär och en av de 
vanligaste orsakerna var den långa väntan på AT. SYLF har påbörjat ett projekt för att se 
över hur det ser ut i region Kronoberg, samt sträva efter att förhindra att detta fortsätter, 
bland annat genom att påbörja en diskussion med AT-chefen, samt kartlägga situationen för 
underläkare innan AT i regionen. 
 
Handledarpriset delades ut den 11e november till Olle Bergström. Det var många 
nominerade i år, och god uppslutning. Föreläsningen hölls av Rolf Ahlzén, och handlade om 
medicinsk etik. Det var en lyckad kväll och förberedelserna gick bra. Till nästa år kan det 
vara bra att tänka på vid vilken tid man går ut med information till de nominerade, i år 
slumpade det sig så att det skedde under höstlovs-veckan, vilket ledde till en del sena 
anmälningar. Maten var också väldigt sen på middagen. Det var samma sak förra året och 
något man bör ha i åtanke inför kommande år. KLL har även beslutat att de inte kommer 
betala för ett möjligt arvode till föreläsaren. Däremot kommer KLL fortfarande stå för boende 
och resa. 
 
Under hösten fick Ljungby och Växjö utmärkelsen Schysst Rekrytering från SYLF centralt. 
Det innebär att AT-orterna uppfyller vissa kriterier för transparent och rättvis rekrytering. 
SYLF har även deltagit i urvalet av de intervjuade på intervju, visat runt de intervjuade på 
AT-dagen, samt erbjudit sig att delta på intervjuer.  
 
SYLF har varit representerade på styrmöten för utbildningsläkare. På dessa möten har 
mycket handlat om det framtida BT, och implementeringen av denna. Det kommer tillsättas 
en grupp som ska arbeta med detta, och SYLF förväntas representeras i denna. Under året 



skickade SYLF centralt även ut ett utkast till ett policydokument för BT, som 
lokalföreningarna fick möjlighet att ge feedback på vilket SYLF Kronoberg gjorde. 
 
En av de stora frågorna SYLF har arbetat med under året har varit ingångslönerna för ST-
läkare, och legitimerade läkare med vikariat. I början av året hade HR inte medgett att det 
skett en sänkning av den genomsnittliga ingångslönen för ST-läkare, och i slutet av året har 
HR-chefen själv sagt att det 1, har skett en sänkning, samt 2, att detta är ett problem för HR 
som de måste lösa. Det har alltså skett framsteg under året men det är fortfarande en lång 
väg kvar att gå. I skrivande stund arbetar HR med de nya löne-spannen för 2020, och SYLF, 
tillsammans med KLL, arbetar med att dessa ska korrigeras upp till en rimlig nivå.  
Utöver att arbeta mot HR och de folkvalda i regionen i denna fråga har SYLF även haft en 
pågående kontakt med samtliga AT-läkare, för att informera om läget samt rekommendera 
nära kontakt med SYLF inför framtida löne-förhandlingar. Vi har även haft mail-kontakt med 
flera medlemmar som blivit erbjudna en markant lägre lön än tidigare läkare med samma 
tjänst.  
 
Detta är i stora drag som SYLF gjort under verksamhetsåret 2019. Vi ser med tillförsikt fram 
emot 2020. 
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