
Verksamhetsberättelse 
SYLF Västernorrland 2019

I följande dokument görs en övergripande redovisning för styrelsearbetet inom SYLF 
Västernorrland för verksamhetsåret 2019 som löpt mellan 2019-02-01 och 2020-01-31. 
Följande medlemmar har suttit som styrelserepresentanter för SYLF Västernorrland under 2019:
Soroush Hejazi (tillika ordförande t.o.m. 2019-10-02), Anna Burenius (tillika kassör), Stefan Peyda 
(tillika ordförande fr.o.m. 2019-10-02), Nedia Chebaane, Britta Ekberg, Kerstin Fernandez, Tobias 
Filipsson, Emma Furberg, Alexander Holm, Lisa Karlsson, Anna Skogqvist, Melina Udd samt 
Jenny Vestin. Därtill har ett flertal medlemmar deltagit i styrelsemötena under verksamhetsåret.

1. Medlemsantal
Antalet medlemmar för SYLF Västernorrland den 31 december 2019 var 266 personer. 
Centrala SYLF-kansliet har bekräftat att det rör sig om en minskning från tidigare år men har inte 
kunnat kvantifiera omfattningen. Orsaken angavs främst bero på en förflyttning av färdiga 
specialister som har gjorts under hösten, från SYLF till övriga yrkesföreningarna.

2. Ekonomi
2.1. Övergripande resultat
Intäkterna för föreningen har uteslutande utgjorts av medlemsavgifter. Vid tidpunkten för detta 
dokuments författade hade föreningen erhållit 75% av årets medlemsavgifter vilka samlat utgjorde 
42 054 SEK. Vid samma tidpunkt hade föreningen haft utgifter på 48 580,77 SEK. Sammantaget 
gjorde föreningen en preliminär förlust på -6 526,77 SEK. De resterande 25% av 
medlemsintäkterna uppskattas dock till mellan 13 000 och 14 000 SEK, vilket gör att styrelsen 
räknar med ett plusresultat på runt 7 000 SEK för verksamhetsåret 2019.

2.2. Större utgiftsposter
Den enskilt största utgiften utgjordes av styrelsens internat (s.k. ”kick-off”) och kostade 16 934 
SEK. Andra större utgiftsposter under året har varit lunch och namnskyltar för nya AT-läkare (8 
124,75 SEK), studiekvällar (6 328,90 SEK), den solidariska kostnaden för deltagande i SYLF:s 
Fullmäktige (FuM) i Stockholm (5 306 SEK), samt lokalhyra för ordinarie årsmöte för 
verksamhetsåret 2018 (2 635 SEK).

2.3. Sammanfattning
Föreningen fortsätter att ha en stabil ekonomi i balans. Med sjunkande medlemsantal krävs en ökad 
avgift och/eller ökade insatser för medlemsrekrytering för att detta ska fortsätta vara en realitet även
för kommande styrelser.

3. Översyn av verksamhetsplanen för 2019
3.1. Övergripande mål för verksamhetsåret 2019
Det fastslogs att SYLF Västernorrland under 2019 ska ha till mål att; (1) föreningen ska vara känd 
för alla underläkare i länet och tillvarata deras intressen, (2) verka för att alla underläkare har ett 
gott arbetsliv och därigenom förutsättningar för skapandet av god vård, (3) producera kunskap, samt
(4) ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande.

3.2. Utvärdering av specifika mål för verksamhetsåret 2019
I verksamhetsplanen fastslogs att SYLF Västernorrland skulle verka inom flera områden; (1) 
Arbetsliv och arbetsmiljö, (2) Förhandlingsfrågor, (4) Utbildnings och forskningsfrågor,
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(5) Jämlikhetsfrågor, samt (6) Kontakter med Läkarförbundet och andra organisationer. 
Sammanfattningsvis har SYLF Västernorrland varit mycket aktiva inom arbetsmiljöfrågor och 
utbildningsfrågor, tillräcklig aktiva inom förhandlingsfrågor medan jämställdhetsarbetet erhållit 
mindre aktivitet under det gångna året. Kontakten med Läkarförbundet har skett då behov uppstått. 
En översyn av majoriteten av styrelsens arbete med ovanstående områden redogörs för under punkt 
5 i verksamhetsberättelsen.

3.3. Fokusfrågor för 2019
Under årsmötet togs beslut om tre fokusfrågor för verksamhetsåret; 1) Rekrytering av aktiva 
medlemmar, 2) Motverkande av diskriminering, samt 3) Forskningsfrämjande arbete. Arbetet med 
och resultatet för dessa återges separat under punkt 5.1. i verksamhetsberättelsen.

4. Styrelsemöten 2019
4.1. Antal styrelsemöten
Under verksamhetsåret har 8 styrelsemöten hållits, varav 1 styrelseinternat och 1 extra årsmöte (se 
nedan). Undantaget styrelseinternatet så har alla underläkare i Region Västernorrland varit 
välkomna att deltaga i samtliga styrelsemöten. Protokoll har förts vid samtliga möten och finns 
tillgängliga skulle de efterfrågas.

4.2. Styrelseinternat
En s.k. ”kick-off” hölls för den nya styrelsen den 9-10 mars på Lotsstugan utanför Härnösand. 
Bland annat diskuterades fokusfrågorna, bastjänstgöring (BT), arbetstider, deltagande i FuM, 
medlemsrekrytering och marknadsföring, möte med HR- och AT-ledningen, införande av schysst 
rekrytering och kartläggning av faktorer som får underläkare att vilja stanna kvar inom regionen.

4.3. Extra årsmöte
Den 2 oktober hölls extra årsmöte då ordförande Soroush Hejazi redan under våren aviserat sin 
stundande avgång till följd av avslutad allmäntjänstgöring och flytt till annan region. Soroush 
Hejazi ålades med ansvarsfrihet. Till ny ordförande valdes Stefan Peyda. Under det extra årsmötet 
valdes även följande medlemmar in i styrelsen; Tobias Filipsson, Nedia Chebaane, Melina Udd, 
Anna Skogqvist, Britta Ekberg, Emma Furberg, Lisa Karlsson, samt Jenny Vestin.

5. Styrelsearbete, aktiviteter och allmänna medlemsmöten
5.1. Fokusfrågor
 5.1.1. Rekrytering av aktiva medlemmar
 Som konstaterats i punkt 1 så har antalet medlemmar minskat under året. Positivt är dock att 
styrelsen har utvidgats från att under 2018 enbart omfatta underläkare i Sundsvall-Härnösand till att 
även inkludera ett stort antal styrelsemedlemmar och aktiva medlemmar i Örnsköldsvik. I skrivande
stund finns ingen styrelsemedlem för Sollefteå vilket är av yttersta vikt för nästkommande styrelse 
att arbeta vidare på.

5.1.2. Arbete mot diskriminering
Könskvotering tagits bort under AT-rekryteringen i Sundsvall vilket troligt ger en större möjlighet 
att den sökande med bäst meriter erhåller tjänst snarare att sökande får förtur på grund av kön. 
Några övriga ärenden kring diskriminering har inte kommit till styrelsens kännedom.

5.1.3. Forskningsfrämjande arbete
En styrelseledamot publicerade, med styrelsens godkännande, en debattartikel i Dagens Medicin i 
mars som argumenterande för att tidigt möjliggöra för underläkare att engagera sig i forskning. 
Artikeln fick ett positivt mottagande och resulterade i ett samarbete med Regionens FoUU-enhet 
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där man gjorde en översyn över läkarnas förutsättningar för att bedriva forskning inom ramen för en
klinisk anställning inför utformandet av en ny strategi för forskning inom RVN. En slutgiltig 
rapport från FoUU är att vänta.

5.2. AT-rankingen
Resultatet av årets AT-ranking var blandat för regionens sjukhus. Sundsvall förbättrar sin position, 
Örnsköldsvik ligger kvar på liknande och Sollefteå kvalar åter in på sista plats för alla AT-orter i 
landet. Ett observandum var att svarsfrekvens förefaller varit något lägre än tidigare år och det kan 
behövas sändas ut påminnelser till nästa omgång. 

5.3. Lönefrågor och arbetsmiljö
 5.3.1. Löner för legitimerade läkare och ST-läkare
SYLF har tagit del av dokument och siffror på överenskomna minimilöner för läkare som avslutat 
AT men ännu ej tagit tjänst som ST-läkare inom regionen, detta under en period då flertalet läkare i 
slutet av AT eller med legitimation innan ST erbjudits löner under de minimilöner som regionen 
kommit överens med MLF och ÅLF om. Samtliga medlemmar har fått ta del av informationen vid 
de två senaste nyhetsbreven och responsen har varit positiv. Styrelsen ser bland annat över 
möjligheten att arrangera en workshop i löneförhandling för föreningens medlemmar under 2020.

 5.3.2. Ersättning för boende och resa vid randning
AT-läkare i Örnsköldsvik behöver göra delar av sin psykiatriplascering, AT-läkare i Sollefteå 
behöver åka till Sundsvall under kirurgblocket, och ST-läkare behöver randa sig mot exempelvis 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. AT-läkare i Sundsvall kan behöva resa mellan 1,5-2,5 
timmar enkelväg för sin primärvårdsplacering. Styrelsen har således arbetat med ersättning för 
underläkare som behöver resa som en del i tjänsten. SYLF har bl.a. kontaktat Inga-Britt Bjurestam 
på HR som svarat att max 9000 kr/mån kan utgå för ST-läkare, men styrelsen noterar att så inte 
alltid är fallet. Kommunikation har förts med medlem i SYLF Dalarna där det utgår 11000 kr/mån 
inkl 1 hemresa per vecka. En styrelsemedlem i Sundsvall ser över domar i Arbetsdomstolen för 
vägledning. Arbetet för förbättrade villkor fortgår således.

 5.3.3. Arbetstider, jouravtal och ledighet
Har diskuterats på ett antal möten. Ett aktivt arbete gällande jouravtalen har uteblivit och styrelsen 
har istället valt att bistå MLF och ÅLF med synpunkter genom sina representanter. En framgång där
SYLF aktivt drivit frågan har gällt möjligheten till frånvaro och ledighet under AT-läkarnas 
kirurgblock. Efter att den maximala frånvarotiden för godkänt kirurgblock ändrats från totalt 6 till 4 
arbetsveckor, lyckades SYLF möjliggöra en återgång till den ursprungliga tiden på 6 arbetsveckor 
(inklusive frånvaro för studier och fortbildning), i likhet med giltiga frånvaron för medicin- och 
primärvårdsblocken.

 5.3.4. Arbetsmiljö och skyddsombud
Styrelsen har diskuterat underläkares arbetsmiljö under flera möten. Ett stående problem är att AT-
läkare, som inte tillhör någon klinik och som spenderar sin anställning på ett stort antal enheter, inte
har något eget skyddsombud. AT-läkare har av AT-chefen istället hänvisats till respektive kliniks 
skyddsombud. En ledamot har deltagit i skyddsrond i Örnsköldsvik. Arbetet fortgår in på 2020.

 5.3.5. Psykiatriepikriser
Det kom till styrelsens kännedom att underläkare på psykiatrin ålagts med att författa epikriser, inte 
sällan över 1 år gamla, och att de som känt sig obekväma med att öppna journaler tillhörandes 
patienter dör de inte varit inblandade i vården. Då detta uttryckts till överläkare kom svar i form av  
hot med att fråntas sina läkaruppgifter och istället tvingats arbeta med skötaruppgifter. SYLF lyfte 
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problematiken med studierektorn för psykiatri och det finns inte längre krav att AT-läkare ska göra 
gamla epikriser. SYLF kontaktade även jurist på centrala SYLF för ett klargörande och juridiskt 
finns det inga hinder att öppna journalen för att författa en epikris givet att underläkare blivit ålagd 
av en överläkare att göra detta.

5.4. Utbildnings- och fortbildningsfrågor
 5.4.1. Studietid
Ett årsgenomlöpande aktivt arbete har gjorts kring studietiden med fokus på situationen för AT-
läkarna i Örnsköldsvik. Till exempel har studietiden på kirurgblocket varit inlagt mellan 24-
timmarspass på akuten då AT-läkarna behöver sova. En kartläggning sker för närvarande över 
utlovad studietid, schemalagd studietid och faktiskt studietid för underläkarna. Förbättringar som 
skett har varit att samtliga AT-läkare i Örnsköldsvik under detta året fått ledigt för att deltaga i 
Regionens årliga AT-internat, och fler kliniker har sett till att AT-läkarna får ut sin utlovade 
studietid.

 5.4.2. Årets handledare
För att uppmärksamma vikten av och främja god pedagogisk kultur inom RVN inrättade styrelsen 
under året utmärkelsen ”Årets handledare”. Under våren utsågs till pristagare dr David Fagerberg 
(Sundsvall), dr Kent Malalatunge (Sollefteå) och dr Gunnie Bäckström (Örnsköldsvik). Pristagarna 
röstades fram av SYLF Västernorrlands medlemmar och erhöll varsitt diplom och en gåva.

 5.4.3. AT-råd
Medlemmar ur styrelsen har deltagit under det gångna årets AT-råd på sjukhusen vid samtliga 
tillfällen. Separata protokoll finns.

5.4.4. Studiecirkel
Arrangerandet av s.k. ”studiecirklar”, där underläkare träffas för att gemensamt gå igenom den 
senaste AT-tentan, fortsatte framgångsrikt under 2019 där totalt 5 sådana tillfällen hållits. Antalet 
närvarande har stigit jämfört med uppstarten sent 2018 och varierar nu mellan c:a 8-14 deltagare. 
Studiecirkeln finns etablerad i Sundsvall men inte på övriga två orter. Material och finansiering 
finns för att starta upp liknande projekt i Sollefteå och Örnsköldsvik under 2020 skulle intresse 
uppstå.

 5.4.5. Bastjänstgöring (BT)
 5.4.5.1. Representantskap inom Region Västernorrlands BT-råd
Styrelsen har startat upp ett arbete kring bastjänstgöring (BT) inom RVN och fått med en 
representant i regionen BT-råd som påbörjar sitt arbete i februari 2020. I ett första skede ska man 
informera sig om rådande kunskapsläge och komma med återkoppling på den BT-remiss som utgått 
från landets politiker. Sammanfattande information om BT har erhållits från centrala SYLF, och 
detaljerade dokument kring det preliminära utformandet av BT har erhållits från AT-chefen.

 5.4.5.2. Remissvar gällande centrala SYLF:s policy kring bastjänstgöring (BT).
Kommunikationen skedde ihop med Hanna Liljebäck (ordförande för SYLF Uppsala) och ledde till 
en motion som fördes upp under SYLF:s Fullmäktige (se punkt 5.6.).

 5.4.6. ”Ronda med en AT-läkare”
På Sundsvalls sjukhus har flera AT-läkare upplevt att det inte varit praxis att få sättas i förarsätet och
prova på att ronda en eller några patienter under tjänstgöring på slutenvårdsavdelningarna. Därför 
lanserade SYLF i december kampanjen "Ronda med en AT-läkare" för att uppmuntra till gemensam 
genomgång av patienter och låter AT-läkarna öva på att genomföra gå- och sitt-ronder för att på så 
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sätt träna sig på att vara doktor, göra bedömningar och planera handläggning och sen få nyttig 
feedback från erfarna kollegor. Det är i nuläget för tidigt att uttala sig om effekten.

5.5. Information till och utbildning för medlemmar
 5.5.1. Introduktion för nya AT-läkare
Vid två gånger under det gångna året har SYLF Västernorrland arrangerat en 
introduktionsföreläsning för var och ett av de tre sjukhusen i Region Västernorrland. I samband 
med dessa har nya AT-läkare fått information om föreningens arbete, kontaktuppgifter till dess 
styrelse, välkomstlunch, namnskyltar och i Sundsvall och Örnsköldsvik har AT-läkarna även erhållit
en omfattande s.k. ”Överlevnadsguide” med matnyttig information för att underlätta introduktionen 
i arbetet.

 5.5.2. Info på AT-internatet
Under AT-internatet gavs möjlighet för nätverkande mellan AT-läkarna i Regionen och SYLF 
Västernorrland gavs tid för en kortare scenpresentation under internatet. Föreningens ambition är att
detta skall bli ett stående inslag under AT-internatet, som samlar alla AT-läkare i Regionen.

 5.5.3. Medlemsrådgivning
Styrelsen har under det gångna året svarat på frågor som inkommit till den, de flesta frågor har gällt 
arbetsintervju eller lönenivåer.

 5.5.4. Nyhetsbrev
Under andra halvan av verksamhetsåret beslutade styrelsen att per e-post utgå med ett 
sammanfattande nyhetsbrev en gång per kvartal till samtliga medlemmar för att öka kännedomen 
och transparensen kring dess arbete och förbättra kommunikationen till medlemmarna. Initiativet 
förefaller ha emottagits positivt av medlemmarna.

 5.5.5. Föreläsningar
Styrelsen har under året haft som ambition att anordna en handfull föreläsningar på teman som är av
facklig, juridisk och/eller medicinsk vikt för föreningens medlemmar. På grund av olika 
omständigheter har dessa inte gått att få till under 2019.

5.6. Fullmäktige
SYLF Västernorrland sände två delegater med rösträtt till SYLF:s fullmäktigemöte i Stockholm i 
början av maj. En separat rapport författades och finns tillgänglig för samtliga medlemmar. De två 
motioner från SYLF Uppsala som styrelsen i Västernorrland bidragit med feedback till bifölls under
FuM.

5.7. Arbete gentemot ledning och chefer
 5.7.1. Möte med ledningen
I början av juni hölls ett möte där tre representanter ur styrelsen deltog ihop med AT-chefen, 
sjukhuschefen, övergripande studierektorn och en representant för HR-sektionen. Under mötet 
belyste SYLF bl.a. vikten av kontinuerlig och schemalagd studietid och undervisningstid, ersättning
vid randning för ST-läkare och faktorer som föreningens medlemmar anser vara av vikt för att 
underläkare ska kvarstanna inom regionen. Framledes kunde konstatera att, trots att ledningen 
lyssnat på SYLF, få av föreningens förslag burit frukt.

 5.7.2. Framtida rekytering
SYLF Västernorrland tog fram en enkät från föreningens medlemmar som efterfrågade vad de 
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ansåg vara viktigt för arbetsmiljön och för att de skulle överväga att stanna kvar hos regionen som 
arbetsgivare. Underlaget användes sedemera ihop med möte med ledningen (v.g. se punkt 5.7.1.).

 5.7.3. ”Schysst rekrytering”
Föreningen har fortlöpande under året aktivt arbetat för att försöka implementera det nationella 
SYLF-projektet ”Schysst rekrytering” även inom RVN. Kortfattat syftar projektet till att öka 
transparensen i processen av hur underläkartjänster, och främst AT-läkartjänster, tillsätts och bistå 
intervjukandidater med fackligt stöd och information innan, under och efter intervjun. Frågan lyftes 
mot AT-ledningen som önskade ett bredare underlag. En enkät togs fram under slutet av året som 
visade att bland 54 svarande medlemmar ställde sig över 85% positiva till ett införande av projektet.
Bland subgruppen AT-läkare och examinerade underläkare innan AT var hela 96,2% positiva till 
”Schysst rekrytering”. Den vanligaste invändningen mot att ha med en SYLF-representant under 
intervjun uppgas vara ökad nervositet, vilket 46% svarade. Medsittning ska erbjudas 
intervjukandidater men vara ett frivilligt moment. Resultatet i enkäten har återkopplats i ett första 
skede tillbaka till AT-ledningen och påverkansarbetet kommer att fortgå under 2020. Styrelsen har 
även samarbetat med andra lokalföreningar runtom i landet, och även centralstyrelsen, för att 
efterhöra erfarenheter kring utförandet av ”Schysst rekrytering” på olika orter. I nuläget uppfyller 
Region Västernorrland inte SYLF:s krav för att erhålla utmärkelsen.

 5.7.4. Kontakt med regionpolitiker
Tidigt under januari 2020 tog regionpolitiker för Vänsterpartiet i Västernorrland kontakt med SYLF
efter ett inlägg i Sveriges Radios program ”Ring P1!” där ordförande uttalat sig generellt om 
arbetsmiljön för underläkare runtom i landet. Gruppledaren för (V) önskar att få till ett möte om 
underläkarnas situation på sjukhusen i regionen. Ett möte planeras till våren 2020 och övriga partier
inom regionen bör bjudas in att deltaga.

5.8. Övriga insatser
 5.8.1. Miljö och klimatförändringar
Under FuM inleddes ett samarbete med bl.a. SYLF Kalmar och SYLF Norrbotten kring sjukvårdens
påverkan på och ansvar för miljöpåverkan och klimatförändring. Det interregionala samarbetet 
lades på is efter en längre tid av mailkonversationer och ett internetbaserat möte, men hann innan 
dess resultera i ett flertal idéer att arbeta vidare på. En av dessa idéer som SYLF Västernorrlands 
styrelse tagit på sig gäller att ta fram en lista på miljövänligare alternativ till vanliga läkemedel att 
sätta upp på klinikerna och akutmottagningen.

6. Arbete i lokala läkarföreningar
6.1 Representantskap
SYLF Västernorrlands representant i Medelpads läkarförening (MLF) har varit Alexander Holm, 
styrelseledamot i Sundsvall, och representant i Ångermanlands läkarförening (ÅLF) har varit Nedia 
Chebaane, styrelseledamot i Örnsköldsvik.

6.3. Sammanfattning av arbete ihop med MLF och ÅLF
För detaljer gällande aktiviteten i respektive lokal läkarförening hänvisas till de båda föreningarnas 
mötesprotokoll och verksamhetsberättelser.  SYLF Västernorrlands representanter har verkat som 
språkrör för föreningenl, bidragit med underläkarnas åsikter gällande i arbetsmiljön och rollen som 
läkare inom regionen, samt fungerat som kommunikatörer mellan föreningen och MLF/ÅLF.

Verksamhetsberättelsen har författats av Stefan Peyda i Sundsvall den 31 januari 2020.
Kontakt: vasternorrland@sylf.se
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