
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Sammanfattning 
Under 2019 har Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Göteborg genomfört föreningens 
årligen återkommande aktiviteter, såsom att ge facklig information till nytillträdda AT-läkare 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), dela ut SYLF Göteborgs handledarpris och delta i 
regelbundna dialogmöten med AT-kansliet. Styrelsemedlemmar i SYLF Göteborg har även 
valts till ledamöter i sektion Sahlgrenska i Västra Götalands Läkarförening (VGLF), varit de-
legater vid Sveriges Läkarförbunds fullmäktige och representerat SYLF under årets upplaga av 
Almedalsveckan. 
  
Föreningens sammansättning och representation 
SYLF är en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund (SLF) för examinerade läkare utan upp-
nådd specialistkompetens. En tredjedel av SLF:s medlemmar tillhör SYLF, vilken är förbundets 
näst största yrkesförening. SYLF Göteborg är en av SYLF:s 27 lokalföreningar, organiserade 
under SYLF:s nationella styrelse. En medlems lokalföreningstillhörighet avgörs av arbetsort, 
där vårt upptagningsområde utgörs av Storgöteborg och Kungälv. Vi har under året samarbetat 
med VGLF, dess respektive sektioner samt övriga SYLF-föreningar i Västra Götaland. SYLF 
Göteborg hade per 2019-12-31 909 medlemmar. 

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten. 

Ordförande: Ada Kapetanovic, ST-läkare i radiologi, SU 

Vice ordförande: Josefin Henninger, ST-läkare i psykatri, SU (tom 2019-08-31, därefter va-
kant) 

Sekreterare: Elin Stävlid, ST-läkare i radiologi, Kungälvs sjukhus 

Kassör: Linn Persson Berg, ST-läkare i klinisk mikrobiologi och vårdhygien, SU samt dokto-
rand i medicinsk basvetenskap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet 

Ledamöter: 

• Jaroslav Eriksson Novikov, ST-läkare i akutsjukvård, SU/Östra 

• Jonas Zimmerman, AT-läkare, Kungälvs sjukhus 

• Svante Hallberg, ST-läkare, Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral 

Under året har även flera SYLF-medlemmar adjungerats till styrelsemöten, bl.a.: 

• Camilla Ringström, ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård, SU/Östra 

• Christina Svensson, ST-läkare, Närhälsan Hjällbo Vårdcentral 

• Hanna Lindblad, ST-läkare, Vårdcentralen Carlanderska 

• Jakob Nyhlén, dåvarande ST-läkare, Närhälsan Torpavallen vårdcentral 



 
Revisor: Dimitris Kellis 
 
Valberedning: Bojan Tubic, Camilla Ringström, Dimitris Kellis, Johanna Aurin 

Övriga fackliga uppdrag och representationer: 
Ada Kapetanovic, ledamot i sektion SU inklusive dess förhandlingsdelegation. 

 
Återkommande uppdrag och representation 
 
AT-mässan 
Sveriges Läkarförbund Student arrangerar varje termin en turné med arbetsmarknadsmässor på 
de universitetsorter i Sverige där läkarutbildning bedrivs. SYLF Göteborg hade under 2019 
tyvärr endast möjlighet att delta vid höstens tillfälle. Under denna svarade vi på läkarstudenter-
nas frågor om AT, underläkarvikariat och SYLF:s verksamhet.  

AT-uttagningar 
Sedan flera år tillbaka deltar SYLF Göteborg som observatörer vid rekryteringen av nya AT-
läkare på SU. Denna sker två gånger årligen. I samband med dessa tillfällen träffas vi även för 
en dialog med AT-kansliet angående rekryteringsprocessens kvalitet, transparens och jämlik-
het. Detta arbete ledde till att SU i samband med årets SLF fullmäktige erhöll SYLF:s utmär-
kelse ”Schysst rekrytering”. Vi följer även upp SYLF:s årliga AT-ranking, där årets sjunkande 
resultat kommer att stå på agendan även under 2020. 

AT-introduktion 
AT-läkare på SU startar fyra gånger årligen. I samband med deras introduktionsvecka bjuder 
SYLF Göteborg sedan flera år på lunch och informerar om vår verksamhet och fackliga frågor. 
Vi delar ut namnskyltar med SYLF:s logotyp till de nytillträdda kollegorna. Under 2019 har vi 
haft möjlighet att delta vid samtliga tillfällen. 

Handledarpris 
Varje år delar SYLF Göteborg ut ett pris till en kollega som särskilt utmärkt sig i sin handle-
darroll. Prisutdelning sker efter skriftligt inkommen nominering från ST-läkarna själva, och 
nomineringar emottas löpande under året. På GLF:s avslutande årsmöte 2019 delade SYLF 
Göteborg ut 2018 års handledarpris, vilket gick till Camilla Ringström, ST-läkare i invärtesme-
dicin och akutsjukvård på SU/Östra. Priset består av ett diplom och en gåva, vilken i år utgjor-
des av en donation till Läkare Utan Gränser.  

I samband med kallelsen till SYLF Göteborgs årsmöte 5 februari 2020 informerades samtliga 
medlemmar om 2019 års handledarpris och tillvägagångssättet för nominering. Priset planeras 
fortsättningsvis att delas ut på SYLF Göteborgs eget årsmöte, då våra medlemmar numera till-
höra flera olika sektioner inom VGLF. 

Nationella sammankomster 

• SYLF Fullmäktige (FUM) 3-4 maj 2019: 
Ada Kapetanovic, Camilla Ringström, Hanna Lindblad, Jakob Nyhlén och Jaroslav Eriks-
son Novikov delog som delegater för SYLF Göteborg. 

 



 
• Almedalsveckan 2019: 

Ada Kapetanovic deltog som representant för SYLF. 

• SLF FUM 20-21 november 2019: 
Camilla Ringström och Elin Stävlid deltog som delegater för SYLF. 

 
Regionala samarbeten 
SYLF Göteborgs ordförande har under året haft löpande kontakt med respektive ordförande för  
övriga SYLF-föreningar i Västra Götalandsregionen. Under SYLF:s fullmäktige träffades re-
presentanter för de regionala SYLF-föreningarna för samtal och diskussioner, bl.a. kring hur 
man fortsatt skall förhålla sig till vår nya lokalförening VGLF, och hur vårt eget samarbete ska 
ta sig uttryck framöver. 

Kommunikation 
Under året har SYLF Göteborg startat ett konto på den sociala plattformen Instagram, där vi 
har informerat om vår verksamhet. I övrigt har den löpande kontakten med medlemmarna 
främst skett via e-post. Hemsidan har inte använts i samma utsträckning som tidigare år, dels 
då SLF centralt har bytt system och infört krav på genomgången kurs för redigering av denna, 
dels med anledning av införandet av GDPR. De medlemmar som har frågor och synpunkter på 
föreningens arbete, önskar engagera sig eller behöver facklig rådgivning, kan alltid kontakta 
styrelsen via  e-post. Målsättningen är att ge ett inledande svar inom ett dygn. Under året har 
styrelsen fått många mail från medlemmar, och ordförande har försökt hjälpa dem genom att 
besvara frågor eller hänvisa dem vidare, exempelvis till VGLF, när så har behövts. 

Särskilda aktiviteter 2019 
 
Språkcafé för läkare 
SYLF Göteborg startade under 2016 ett s.k. språkcafé, en mötesplats för läkare som var in-
tresserade att träna på det svenska språket tillsammans med kollegor. Detta drevs i samarbete 
med Göteborgs Läkarsällskap (GLS), och var mycket uppskattat av dess besökare. På grund 
av ett stadigt minskande antal deltagare under 2018 beslutade dock den nyvalda styrelsen, i 
samråd med GLS, att göra ett uppehåll med verksamheten från och med januari 2019. Förslag 
på en eventuell nystart återkom under hösten 2019, något som den nyvalda styrelsen för 2020 
får i uppgift att bereda. 

 
Speciella fokusområden 2019 
 
Lönefrågor 
Underläkarlönerna i Göteborg är i landets absoluta botten. SYLF Göteborg har under 2019 
fortsatt belysa behovet av en satsning på dessa. Som yrkesförening har SYLF inget eget för-
handligsmandat varken nationellt eller lokalt, men bevakar våra medlemmars intressen genom 
vår representation i förhandlingsdelegationen på SU. Målet är att framöver vara representerade 
i samtliga sektioner där våra medlemmar verkar; dvs. även sektion Primärvård och sektion 
Kungälv. I samband med årsmötet 5 februari 2020 bjuds medlemmarna återigen in till den tidi-
gare mycket uppskattade föreläsningen om löneförhandling av Carl Axel Bankert, förhand-
lingsansvarig i Malmö Läkareförening. 
 



 
Vision och mål 
I dessa tider av försämrad arbetsmiljö och osäkra arbetsvillkor upplever vi det av största vikt 
att våra medlemmar känner tilltro till vårt arbete. Under 2020 är målet att öka informationsut 
bytet mellan oss och medlemmarna ytterligare, genom än mer aktivitet på sociala media, via e-
post och fysiska medlemsträffar. Vidare strävar vi att förstärka samarbetet med den nybildade 
regionföreningen VGLF och dess respektive sektioner ytterligare. Detta arbete har redan inletts 
på SU med mycket gott resultat. Med ökad representation i de sektioner där våra medlemmar 
arbetar ser vi ökade möjligheter att påverka vår arbetsmiljö och ta del av den otroliga mängd 
kunskap och erfarenhet våra mer seniora kollegor besitter även inom den fackliga sfären. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god och redovisas separat vid årsmötet tillsammans med revisionen. 

 

Göteborg den 22 januari 2020 

 

Ada Kapetanovic 
Ordförande SYLF Göteborg 


