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Förord verksamhetsberättelse

SYLF:s VERKSAMHET

Hej! 

SYLF:s uppgift är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. SYLF 
ska dessutom främja medlemmarnas vetenskapliga intressen och kvaliteten i medlem-marnas utbildning. 
SYLF:s har också som uppgift att verka för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården. 

Politiskt och fackligt påverkansarbete kräver långsiktighet, struktur och målmedvetenhet. För att göra 
verksamheten genomförbar, överskådlig och sammanhängande över tid är SYLF:s verk-samhet styrd av 
Strategi 2021: en tvåårig strategi som prioriterar styrelsens arbete och verksam-het. I denna verksamhets-
berättelse så stämmer vi av arbetet så här långt. Under året som kom-mer påbörjas arbetet med nästa 
strategi. 
De motioner som bifölls på fullmäktige 2019 och arbetet med dessa har indelats under de olika verksam-
hetsområdena. 

FOTNOT: Målen markeras som grön, gul eller rödmarkerade för att visa hur nära vi är med att uppnå dem. 
Ett mål kan vara rödmarkerat men ändå haft stor fokus under året.   
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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    Konsultfi rma 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 fi nansierad kurs för STläkare

SKL    Sveriges kommuner och landsting

SLF    Sveriges läkarförbund

SLS    Svenska Läkaresällskapet

SoS    Socialstyrelsen

SOU    Statens off entliga 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
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Inledning

SYLF:s VERKSAMHET

Bästa kollegor! 
 
Det är på mitt rum på Det Stora Sjukhuset som jag sitter och skriver dessa rader. Utanför mitt fönster 
skiner solen. Krokusar, påskliljor och rysk blåstjärna breder ut sig utanför mitt fönster. Våren är här. 
Den är välkommen och världen är vacker, tänker jag. Samtidigt, i denna sekund, utkämpar kollegorna 
runt om i landet, på sjukhus och boenden, ett slag. Ett slag mot en för oss tidigare helt okänd sjukdom. 
Kontrasterna är svåra att ta in. 

Jag tänker tillbaka på den där dagen i maj förra året, när fl era av oss träff ades för vårt årliga fullmäktige. 
Jag var gravt sömndepriverad, efter att ha fått mitt första barn nästan exakt en månad tidigare, med 
förväntat efterföljande tapp i annars självklara kognitiva funktioner. Ni var lika debattglada, entusiasmer-
ande och konstruktiva som alltid. Det var en svindlande och samtidigt härlig känsla att få känna ert stöd 
när ni ropade “Ja!” på frågan “Kan vi välja Madeleine Liljegren till ordförande i SYLF?”. Hur gick det här 
till? Undrade jag i mitt stilla sinne. Jag visste att vi hade många svåra uppgifter framför oss. Vårt arbete 
satte igång direkt; det första styrelsemötet höll vi ett fåtal minuter efter att årsmötesklubban hade fallit 
för sista gången den helgen.
  
Ganska så snart stod det klart för mig att det fanns en del, som det nu så populärt kallas, utmaningar för 
SYLF. Vårt kansli var skört; vi hade drabbats av sjukdom och uppsägningar. Helt plötsligt var jag nu inte 
bara ordförande utan också chef med personalansvar för tre personer. Jag hade många år bakom mig 
som ledare i olika ideella organisationer men chef hade jag aldrig varit tidigare. Under året har vi, som 
ni känner till, gjort om vår organisation. SYLF har numer en stabil och god bemanning på vårt kansli, 
som leds av vår kanslichef. Jag är glad och stolt över att vi lyckats med detta och fått så kompetenta 
personer att vilja arbeta hos oss. 

Sommaren fi ck en rivstart då vår rapport visade att en tredjedel av våra kollegor övervägde att helt läm-
na yrket. Under Almedalens första dag fi ck vi chans att berätta om just detta i SVT och resten är, som 
man brukar säga, historia. Underläkarfrågorna var med ens högst upp på agendan. Våra frågor debat-
terades och kommenterades på många av de största tidningarnas debatt- och ledarsidor. Allmänheten 
fi ck nu äntligen veta det som vi hade försökt berätta i så många års tid - för att säkra en god vård för 
Sveriges patienter behövs det korrekt antal AT- och ST-platser och de unga läkarna måste garanteras 
en god arbets- och utbildningsmiljö! 

Hösten var tuff  för oss ekonomiskt. Det visade sig att Läkarförbundets medlemsregister hade, helt 
felaktigt, levererat siff ror till oss som vida översteg det sanna. Många av våra medlemmar var i själva 
verket specialistläkare och tillhörde inte alls SYLF. Det var dystert för oss att inse och ett tag kändes 
det som att luften helt gick ur oss. Vi hade ju räknat med medlemsavgifterna från våra medlemmar när 
vi hade lagt vår budget. Därför var det extra roligt för oss att, strax efter årsskiftet, få rapport om att vi 
hade spräckt den magiska gränsen om 12 000 medlemmar och att trenden över antalet nya inträden i 
SYLF stadigt hade stigit sedan maj 2019. Aldrig tidigare har trenden varit så tydlig. Här har vi alla en del 
i framgången, såväl förtroendevalda som kansli. Låt oss hoppas att trenden håller i sig. 

Att vi går samman och organiserar oss är helt nödvändigt för att vi ska kunna förbättra våra arbetsvillkor. 
För visst är det så att bättre villkor för underläkaren ger en bättre vård för patienten? Det är inte minst 
viktigt när vi står inför en avtalsrörelse. Jag blev både glad och stolt när jag insåg att Läkarförbundet valt 
att lägga fram ett stort antal yrkanden som berör våra medlemmar. Det är alldeles uppenbart att SYLF 
syns, hörs och påverkar. Både externt men också internt i Läkarförbundet. 
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Inledning forts. 

SYLF:s VERKSAMHET

 
Förtroendevalda, på lokal såväl som central nivå, intervjuas i radio, TV och tidningar. Jag får ofta samtal 
och uppmuntrande tillrop från folk som vill gratulera oss till det jobb vi utför. De undrar hur vi gör för att 
bli så framgångsrika. 

Avtalsrörelsen är uppskjuten. Vårt eget fullmäktige, där vi vanligtvis träff as, utbyter idéer, diskuterar vår 
politik och fi rar våra framgångar blir i år digitalt. Många medlemmar är oroliga för hur det nya viruset ska 
drabba dem. I kölvattnet av covid-19 är jag rädd för att vi riskerar en kollektiv utmattning. Våra kollegor 
och medlemmar jobbar nu mycket hårt, viker sig dubbelt för att få situationen att gå ihop, tänjer på sina 
etiska gränser, hela tiden med en gnagande oro i bakhuvudet – vad händer om jag själv drabbas? Vårt 
sätt att leva, umgås, arbeta och resa kommer för alltid att vara förändrat efter detta.  

Om jag ska drista mig till en framtidsspaning så tror jag att det nu, en gång för alla, står klart för våra 
politiker och beslutsfattare att vi läkare är viktiga och vi behövs. Att våra villkor behöver bli bättre. Att 
läkares ansvar behöver följas av befogenheter. Vi hör om “pappersmänniskor” som nu plötsligt, utan att 
blinka, går av scenen och släpper fram läkarna ur logen. Äntligen är det vi som dirigerar orkestern! Det 
är vi som får ta ansvar fullt ut och besluta om hur vi bäst bedriver vård för våra patienter. Det är fantas-
tiskt, men självklart sorgligt att det ska behövas en svår epidemi för att det ska hända.
 
Jag är medveten om att situationen är svår. Den liknar ingenting som vi har sett i modern tid. Men det 
kommer en dag då även detta är över. En dag då solen skiner, krokusarna, påskliljorna och de ryska 
blåstjärnorna står i blom igen. Den dagen står vi där, stolta, tillsammans och konstaterar “Vi klarade 
det!”. 

Kära kollegor, vänner, medmänniskor - tack för det här året, jag ser så mycket fram emot nästa tillsam-
mans med alla er! 

 

Stockholm, april 2020
Madeleine Liljegren, ordförande SYLF
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

PRIORITERADE MÅL I STRAGEGI 2021: Inga

Motion antagen på fullmäktige 2019: 

” att styrelsens ges i uppdrag att ta fram ett policydokument avseende SYLFS interna arbete 
med likarätt.”  

Policydokumentet arbetades fram under verksamhetsåret och antogs av styrelsen. Det fi nns nu tillgäng-
ligt på hemsidan för SYLF:s förtroendevalda. 

LÖPANDE ARBETE: 

Styrelsen har under verksamhetsåret initialt bestått av sju personer. Fyra ledamöter, ordförande, vice ord-
förande och andre vice ordförande. Den 22 oktober meddelande vice ordförande Maria Ehlin Kolk styrel-
sen att hon var tvungen att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag i SYLF då hon hade fått ett arbete som inte 
var förenligt med fortsatt engagemang i föreningen. Maria lämnade styrelsen den 8 december. På grund 
av detta tillträdde andre vice ordförande, Tora Borén, som vice ordförande den 9 december 2019.  

 
Ett ordförandenätverk upprättades på Facebook. Nätverket föregicks av ett kontaktnätsskapande från ord-
förande Madeleine Liljegren som kontaktade samtliga lokalordförande under sommaren 2019.  Introkur-
sen under hösten 2019 ställdes in på grund av för få anmälda deltagare. Relaterat till intresse och ekonomi 
togs styrelsebeslut att enbart anordna en introkurs per verksamhetsår. Intresset för introkursen 2020 var 
desto högre och 28 deltagare deltog utöver styrelse och kansli. Ett regionalt representantskap hölls under 
verksamhetsåret, denna gång i Skåne. Under det regionala representantskapet i Skåne deltog ledamot 
Rofi da Ghazvinian och föreläste om bastjänstgöringen (BT). Webbshopen är ytterligare ett exempel på 
stöd för lokalavdelningarna. 

Under början av verksamhetsåret hade SYLF nära 14 000 medlemmar. I oktober gjordes en överfl yttning 
av dem som erhållit specialistkompetens till Sjukhusläkarna eller Distriktsläkarna. I och med det hade 
SYLF när 2019 gick mot sitt slut 11 584 medlemmar. Däremot ser vi en trend med ett stadigt infl öde av 
nyinträdda medlemmar, och är i april uppe i 12179 medlemmar.  
 

Såväl kansli som styrelse har lagt ned arbete i att redigera och uppdatera hemsidan för att göra den mer 
lättöverskådlig. I sociala medier har SYLF:s facebooksida nu gått från 3533 gillamarkeringar efter fullmäk-
tigemötet 2019 till 4032 i april 2020. Sidans syfte är att öka transparensen gentemot våra medlemmar, 
lokalaktiva och allmänheten samt att bilda opinion i för våra medlemmar viktiga frågor. 

 Under verksamhetsåret har SYLF:s kanaler även utökats med att omfatta Instagram; Madeleine Liljegren 
startade kontot @sylfordforande och sedan 2020 fi nns också kontot @sylfcentralt att följa.  
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

Kansliet har under verksamhetsåret omorganiserats från tre till två tjänster varav en nu är kanslichef med 
arbetsledaransvar.  

Kapitalförvaltningspolicyn har under verksamhetsåret reviderats och bland de etiska riktlinjerna har styrel-
sen fastslagit att våra kapitalplaceringar inte ska generera intäkter från spelbolag. 
 
Projektet med distansutbildningar påbörjades under föregående verksamhetsår i syfte att ge våra med-
lemmar ökad kunskap om stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och löneförhandling inför anställning. Projek-
tet avslutades under verksamhetsåret och två utbildningar, producerade av företaget Grade, publicerades 
på SYLF:s hemsida.  

I oktober hölls ett välbesökt representantskap där 15 lokalavdelningar närvarade. Mycket tid ägnades åt 
den kommande bastjänstgöringen. 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 fl era 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.
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

Ledamöternas deltagande i aktiviteter, urval:  

                     
Tidpunkt  Aktivitet  Vem/vilka

10-11 maj EJD RG 

17 maj Möte med yrkesföreningarna  ML

18 maj Föreläsning om påverkansarbete på SLF stu-
dents repskap

ML

20-22 maj Konstituerande styrelsemöte Styrelse, kansli  

5 juni Möte med ordförande i eHälsoföreningen ML

10 juni Gästade SYLF Stockholms styrelsemöte  ML

16 juni  Presidiemöte MEK, ML

17 juni  Styrelsemöte Lipus ML

30 juni-5 juli Almedalen Styrelse

3 augusti Prideparaden RG

9 augusti Möte med Sjukkvårdens ledarskapsakademi  ML

15 augusti Möte på Socialdepartementet angående BT ML, TB  

6 september Altinget LEB

6-7 september NRYL EA, RG

10-13 september Sommarinternat Styrelse, kansli

16-17 september  UFO-internat TB, RG

17 september Möte förhandlingsdelegationen ML

18 september Förbundsstyrelsemöte SPA AL

18 september Socialstyrelsens ST-råd MEK

19 september Möte med Visions ordf Veronica Magnusson ML
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

Ledamöternas deltagande i aktiviteter, urval:  

                          
 Tidpunkt Aktivitet Vem/vilka

24-26 september Ordförandekonferens ML, AL

7 oktober  Förbundsstyrelsemöte AL

8 oktober Specialitetsföreningarnas & lokalföreningar-
nas repskap 

ML, AL, RG

9 oktober Dragning av Socialstyrelsen om BT  Styrelse

9 oktober Läkarförbundets utbildningsdag Styrelse

10-11 oktober SYLF:s representantskap Styrelse, kansli

24 oktober Möte Marie Morell & Anna Lena Hogerud, SKL ML, kansli

25 oktober Altinget vårdpolitiskt nätverk   LEB

31 oktober  Möte Anna Lena Hogerud, vice ordf sjukvårdsde-
legationen SKL

RG

31 oktober-2 november European Junior Doctors  RG

5-6 november Internat förhandlingsdelegationen FD

12 november  SPUR-inspektörsamordningsmöte RG

19 november Förbundsstyrelsemöte   AL

19 november Möte med SKL om BT MEK

20-21 november SLF FUM Styrelse, kansli

26 november UFO-möte TB, RG

27 november SPURex-möte RG

27 november  Telefonmöte med FD ML

28 november Telefonmöte med FS ML, RG

2 december Medlemskväll SYLF Stockholm ML
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

Ledamöternas deltagande i aktiviteter, urval:  

                          
Tidpunkt Aktivitet Vem/vilka

3 december Telefonmöte med FD  ML

4 december Presidiemöte ML, TB

5 december Paneldeltagare, Sjukvårdens ledarskapsakademi   ML

11 december Gästade Sjukhusläkarnas styrelsemöte ML

17 december Styrelsemöte Styrelse, kansli

18 december Förbundsstyrelsemöte ML, RG

19 december Sjukvårdspolitisk arbetsgrupp, SPA ML, RG

7 januari Presidiemöte ML, TB, kansli

9 januari Föreläsning på SYLF Uppsalas årsmöte      ML

15-17 januari Vinternat   Styrelse, kansli

16 januari SLF:s januarimingel Styrelse, kansli

20 januari Hearing, Socialstyrelsen   ML, TB

24 januari Förhandlingsdelegationen ML

27 januari RLIM   EA

28-30 januari Internat med förbundsstyrelsen   ML, RG

31 januari SPUREX-möte special   RG

12 februari Konfl iktombudsdagen ML

13 februari Möte med FSL-gruppen EA, RG

17 februari Styrelsemöte Styrelse, kansli

18 februari Lipus styrelsemöte ML
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

Ledamöternas deltagande i aktiviteter, urval:  

                
Tidpunkt Aktivitet Vem/vilka

18 februari Förbundsstyrelsemöte ML, RG

2 mars Presidiemöte ML, TB, kansli

2-3 mars RLIM internat EA

3-4 mars UFO-internat   TB, RG

8 mars Träff  med SLF Student ML

9 mars Styrelsemöte, revisionsmöte Styrelse, kansli

9-10 mars Förbundsstyrelsemöte RG

10-11 mars Introkurs SYLF lokalaktiva ML, TB, EA, RG

10 mars SPA ML

11 mars Förhandlingsdelegationen ML

15 mars Extra styrelsemöte tfn Styrelse, kansli

16 mars Förhandlingsdelegationen, Förbundsstyrelsen ML, RG

17 mars Förbundsstyrelsemöte ML, RG

19 mars Panelsamtal Dagens Medicins "Vårdarenan" ML

20 mars Förbundsstyrelsemöte ML, RG

30 mars Styrelsemöte tfn Styrelse, kansli

31 mars Covid-möte SFL ML, RG
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God och värdig anda

SYLF:s VERKSAMHET

Ledamöternas deltagande i aktiviteter, urval:  

                
Tidpunkt Aktivitet Vem/vilka

16 april Onlinefrågestund med delegater inför FUM Styrelse, kansli

16 april Kandidat.- och underläkarföreningens webiar ML

21 april Förbundsstyrelsemöte ML, RG

23 april Styrelsemöte Styrelse, kansli

AL – Anders Lundberg  
EA – Eva Amtkil   
ML - Madeleine Liljegren 
MEK - Maria Ehlin Kolk
LEB - Laura Eklinder Björnström  
TB - Tora Boren  
RG - Rofi da Ghazvinian
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Hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling   

PRIORITERADE MÅL I STRAGEGI 2020: Inga

LÖPANDE ARBETE: 

”  SYLF motionerade tillsammans med bland andra Chefsläkarföreningen till Sveriges läkarförbunds 
(SLF) FUM angående en ökad satsning på interna chefskurser för SLF:s medlemmar. Under SLF FUM 
bifölls även en motion som SYLF skrev tillsammans med Kvinnliga läkares förening. Bifallet innebär att 
förbundet skall verka för att gravida läkare som så önskar ska befrias från jour och beredskap.  

En uppdatering av SYLF:s ledarskapspolicy gjordes under verksamhetsåret och fi nns att läsa på SYLF:s 
hemsida.  

SYLF var väl representerade under Almedalsveckan 2019. Nytt för i år var att två lokalaktiva medlemmar 
kunde ansöka till det nyinstiftade Almedalsstipendiet. Fyra ansökningar kom in och Ada Kapetanovic och 
Sandra Wibom valdes ut som stipendiater. Lagom till Almedalsveckan släpptes den rapport som SYLF 
låtit ta fram tillsammans med analysföretaget WSP kring läkarläckaget vilket fi ck stort genomslag. Under 
veckan anordnade SYLF två välbesökta seminarier: dels om läkarläckaget och dels om rekrytering av, 
framför allt, AT-läkare. Det traditionsenliga minglet hölls i ”Kallevillan” och anordnades i vanlig ordning av 
lokalaktiva medlemmar i SYLF Gotland, GYLF. Nytt för i år var att det under minglet hölls mikrodebatter 
där ordförande Madeleine Liljegren intervjuade Torbjörn Nilsson (Expressen), Christina Kennedy (Dagens 
Medicin), Helena Nanne (MUF) och Julius Eberhard (Grön ungdom). I övrigt fylldes veckan av att styrelsen 
deltog i såväl paneldebatter och rundabordssamtal som individuella möten med beslutsfattare.   

SYLF närvarade tillsammans med SLF och SYLF Stockholm under Prideparaden i Stockholm i augusti.  

I september 2019 arrangerade SYLF årets sammanträde för Nordiska rådet för yngre läkare (NRYL). 
NRYL är ett samarbetsorgan för fackligt aktiva yngre läkare från Sverige, Finland, Norge och Danmark. 
Fokusfrågan för årets möte var ländernas utbildningssystem. Vi diskuterade även respektive lands intro-
duktionstjänster, vilket var en bra erfarenhet inför införandet av BT i Sverige. 

Frågan kring hur Brexit kommer att påverka rörligheten för europeiska läkare samt läkarstudenters rätt att 
tillgodoräkna sig sina studier var central på  European Junior Doctors årsmöte.  Mötet hölls i Berlin och 
ledamot Rofi da Ghazvinian representerade SYLF. 
 

SYLF:s VERKSAMHET



◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2020 ◊

Hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling   

Remissvar är en viktig del av SYLF:s löpande arbete att påverka hur hälso- och sjukvården utvecklas. 
Under året har vi besvarat 9 stycken remisser SYLF har också haft två interna remisser som utgjorde un-
derlag till de egna remissvaren. Dels skickades internremiss inför yrkande till avtalsförhandlingarna. Fem 
avdelningar svarade. Dels skickades också en internremiss ut inför BT-remissen. Trots att socialstyrelsens 
skickade ut det senare än förväntat och med kortare svarstid lyckades ändå 21 avdelningar svara på re-
missen.   

              

Beteckning Ansvarig Svar skickat

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – 
Minimikrav för personcentrerad vård 

Madeleine Liljegren 2019-06-28

Remiss av promemoria - särskilt förord-
nande för läkare

Maria Kolk 2019-08-19

Nationell handlingsplan för ökad patient-
säkerhet i hälso och sjukvården 2020-
2024

Eva Amtkil 2019-08-27

Begrepp inom området sällsynta tillstånd Maria Kolk 2019-08-20

 Yrkanderemiss avtalsrörelsen 2020 Madeleine Liljegren 2019-08-28

Nationell högspecialiserad vård Maria Kolk 2019-10-31

Digifysiskt vårdval- Tillgänglig primärvård 
baserad på behov och kontinuitet 

Eva Amtkil 2019-12-17

Förslag till SLF:s  forskningspolicy Anders Lundberg 2020-02-28

Remiss om förändrad AT och BT Tora Borén 2020-03-27

SYLF:s VERKSAMHET
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PRIORITERADE MÅL I STRATEGI 2021:

” att det under kalenderåret 2021 utlyses 1700 AT-platser i Sverige.”  

2019 utlystes bara 1469 i Sverige, men frågan fortsätter vara ett av SYLFs främsta fokus. Under året har 
vi belyst frågan på ett fl ertal sätt.  

Seminariet i Almedalen om läkarläckaget syftade till att visa hur för få AT-platser, tillsammans med dålig 
arbetsmiljö, resulterar i ett hot mot regionernas kompetensförsörjning och vad det kostar samhället. 
SYLF fi ck väldigt stort medialt gehör tack vare detta.   

Väntetidsrapporten som publicerades i slutet av 2019 belyste situationen vidare. Samtidigt pekade dess-
värre rapporten tydligt på att siff ran är långt ifrån uppnådd och att antalet AT-platser i landet enbart ökade 
med tre stycken jämfört med år 2018.  

SYLF har arbetat aktivt med frågan genom möten med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och 
landets regioner. Under januari 2020 skrev SYLF en debattartikel där vi föreslog statliga medel till en 
nationell satsning för att utöka antalet AT-platser. Även i den rapport som SYLF släppte i samarbete med 
WSP belystes de samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till bristen på AT-platser. 

När Sveriges Radios program Kaliber i februari släppte sin granskning av hur vikarierande underläkare 
före AT ges större ansvar än de har befogenheter intensifi erades arbetet med AT-platsfrågan. Tillsam-
mans med lokalavdelningarna Östergötland, Västerbotten, Dalarna, Nordvästra Götaland med fl era 
lyckades vi belysa hur AT-platsbristen också kan påverka patientsäkerheten och vi fi ck ett stort medialt 
genomslag. 

”  att underläkares löner på två års sikt ska stiga snabbare än infl ationstakten enligt KPI. ” 

Genom vår representation i SLF:s förhandlingsdelegation (FD), där ordförande Madeleine Liljegren är le-
damot, har diskussioner förts och yrkande om tre procent ökning på ett år har lagts fram till SKR. Frågan 
har även lyfts i SLF:s kommunikationssatsning Trygg vård.  

I och med att nuvarande avtal förlängts till och med oktober 2020 fortsätter påverkansarbetet. På nästa 
fullmäktige kommer vi veta om vi har nått hela vägen fram.

”  att arbete mellan klockan 17.00 - 21.00 på vardagar ersätts med faktor 1,5. ”   

SYLF har lyckats få in målet i sin helhet som ett direkt yrkande från FD i avtalsförhandlingen. Det inter-
na förankringsarbete som yrkanderemissen innebar bidrog till det framgångsrika arbetet med dessa två 
prioriterade mål. Två att-satser som antogs på SYLF:s FUM 2019 har tagits i beaktande genom SYLF:s 
medverkan i FD.  

 

Yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

SYLF:s VERKSAMHET
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PRIORITERADE MÅL I STRATEGI 2021: 

Liksom målet ovanför kommer vi först veta på nästa fullmäktige om vi har nått hela vägen fram.

”  att 90% av SYLF:s lokalavdelnignar har representation i lokala förhandlignar med arbetsgiva-
ren under våren 2021. ” 

Under början av 2019 skickades en kort enkät ut till SYLF:s lokalavdelningar vilket la grunden till detta mål 
då en första kartläggning nu är gjord. Av SYLF:s 27 lokalavdelningar svarade 14 på enkäten. Av dessa 
14 var det tolv stycken, det vill säga 44 procent, som uppgav att de är med vid den lokala lönebildningen.

Yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

SYLF:s VERKSAMHET
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Yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

SYLF:s VERKSAMHET

Motioner

Två motioner bifölls på SYLF FUM 2019 som rörde samma område. Motionernas attsatser och hur 
man uppnått dem följer:  

”att SYLF bevakar att vikarierande underläkare anställs för att utföra läkaruppgifter.” 

”att SYLF härmed tar ställning emot underläkartjänster som syftar till att fylla andras yrkeskatego-
riers vakanser.” 

”att SYLFs styrelse så snart som möjligt off entliggör dessa ståndpunkter och under det komman-
de verksamhetsåret prioriterar och aktivt driver frågan.”  

”att SYLFs styrelse motionerar till SLF FUM om att frågan tas upp på nationell nivå i enlighet med 
denna motion.” 

Efter fullmäktige startades en arbetsgrupp representant från styrelsen och lokalavdelningar-
na med syfte att arbeta vidare med sjuksköterskelösa avdelningar. Man skrev en debattartikel till-
sammans med SLF och SLF student som publicerades i läkartidningen. Gruppen arbetade ock-
så fram en motion till SLF FUM som, efter en del ändringsyrkanden, glädjande nog bifölls

Motion:  

”att man arbetar centralt för högre lägsta ingångslöner för ST-läkare och hjälper lokalför-
eningarna med verktyg och mål för att höja dessa.”  

“att SYLF över tid måste bevaka ST-läkarnas ingångslöner över landet för att kontrollera 
att även dessa följer lönerevisionen i jämförbar takt”  

Genom vår representation i FD lyfter vi våra medlemmars frågor, inklusive ingångslöner. SLF har 
nyligen lanserat sin första löneenkät. Vi tror att denna kommer hjälpa oss i detta viktiga arbete. 

 

LÖPANDE ARBETE: 

Utöver AT-rankingen har man under det gångna verksamhetsåret delat ut utmärkelsen Schysst 
rekrytering. Totalt 40 orter nominerades och av dessa nådde 20 stycken upp till kraven för att få 
utmärkelsen. De 20 orterna off entliggjordes under SLF FUM 2019.
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Utbildningsmässiga och forskningsmässiga intressen

SYLF:s VERKSAMHET

PRIORITERADE MÅL I STRATEGI 2021

” att föreskriften för BT speglar SYLF:s åsikter om utbildningens utformning.”  

BT är det som dominerat det här verksamhetsområdet under året. SYLF har under året uppdaterat SYL-
F:s policydokument för allmäntjänstgöring att nu även innefatta våra åsikter kring bastjänstgöringen. Inför 
uppdateringen remitterades ett första utkast av SYLF:s ”BT-policy” till lokalavdelningarna. En stor del av 
höstens representantskap fokuserade också på att inhämta åsikter kring BT från lokalavdelningarna.  

Genom representation i Utbildnings- och forksningsrådet (UFO) och ST-rådet har SYLF bevakat och på-
verkat frågan i linje med vår politik. BT-föreskriften, som i själva verket är en uppdatering av föreskriften för 
specialisttjänstgöring, skickades under februari 2020 ut till samtliga lokalavdelningar för att på detta sätt 
kunna sammanfatta föreningens åsikter i ett gemensamt remissvar, 21 avdelningar svarade. SYLF hade 
dessförinnan också träff at utredare på Socialstyrelsen med direkt ansvar för föreskriftens utformning. På 
detta sätt har vi nära kunnat följa och påverka processen.  

Då vi sett ett tydligt intresse från medlemmar kring införandet av BT ägnades ett helt nummer av Moderna 
Läkare åt BT. Även ett avsnitt på SYLF:s hemsida har tillkommit med frågor och svar kring BT.  

Motioner

Motion:

”att SYLF arbetar för att antalet BT-platser dimensioneras efter behovet av ST-läkare alter-
nativt behovet av specialistläkare i aktuell region, utefter socialstyrelsens beräkningar.” 

SYLF har genom sitt arbete i UFO verkat för att bevaka frågan. På de platser i landet där BT redan har 
införts har SYLF i de allra fl esta fall varit representerade i förekommande fall lokala arbetsgrupper.  

Motion:

”att SYLF ska arbeta för att under övergångsperioden  ska bevaras och dimensioneras 
efter rådande behov och resurssatsning görs för att ingen konkurrens ska fi nnas mellan 
AT och BT.”  

SYLF har aktivt bedrivit detta. Det landat på Socialdepartementets bord att bereda och komma med ett 
förslag på övergångsregler. I ett möte i augusti 2019 med representanter på Socialdepartementet kunde 
SYLF bara konstatera att kunskapsnivån kring frågans komplexitet var låg. Under våren 2020 meddelade 
Socialdepartementet att de arbetar vidare med frågan kring övergångsregler och planerar att komma med 
ett förslag närmare sommaren 2020. Det kommer även framgent ske ett löpande påverkansarbete för att 
uppnå detta.
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LÖPANDE ARBETE

Under 2020 blev forskning mer i fokus och en forskningsplan togs fram och antogs av styrelsen. I och 
med detta startade en forskningsarbetsgrupp upp och har bland annat förberett för en forskningsenkät 
att skickas ut till medlemmar under hösten 2020. Man har också svarat på en remiss kring Sveriges 
läkarförbunds forskningspolicy

DELTAGANDE I RÅD OCH DELEGATIONER 

Styrelsen fi nns representerade i Läkarförbundets olika organ. Två personer, Kristin Arthur, och Anne Lil-
jedahl har representerat SYLF hos SLF i Etik- och ansvarsrådet samt Arbetslivsgruppen även om de inte 
varit del av styrelsen under året.

 

Utbildningsmässiga och forskningsmässiga intressen 

”  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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MEDIALT GENOMSLAG - PRESS OCH SOCIALA MEDIER 

SYLF:s VERKSAMHET

Debattartiklar och repliker i urval: 

5 åtgärder för att få läkare att stanna i yrket: 
https://www.dn.se/debatt/har-ar-fem-atgarder-for-att-fa-lakare-att-stanna-i-yrket-/

Det behövs krafttag för att få läkare att stanna i vården
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-behovs-krafttag-fa-lakare-att-stanna-i-varden-29098

Debatt: Olegitimerade läkare hotar patientsäkerheten i Dalarna
https://www.dt.se/artikel/debatt-olegitimerade-lakare-hotar-patientsakerheten-i-dalarna?fbclid=I-
wAR2EEmJjOdO7vmbM0odlfCc_JYhbjn0twA4tuC83moGEVTvD9PDx55z-tUA

Unga läkare tvingas jobba ensamma på akuten 

Brist på AT-platser hotar patientsäkerheten
https://www.norran.se/asikter/debatt/brist-pa-at-platser-hotar-patientsakerheten/?fbclid=IwAR-
18TAYyqxAE6YfzNym2a76Y3YAEOIxBWhPysVpguZ4fl 1HPQln3xzNx_jI

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialläkare
https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/01/Politiker-maste-ta-ansvar-for-bristen-pa-specia-
listlakare/?fbclid=IwAR2dDZ9jyLTatOb0Ak0f9id2kpSVXjqma5ZYoVRVnZibVfqdUJ3d2rzOKDU

När proff sen får vara proff s blir vården mer eff ektiv
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/11/nar-proff sen-far-vara-proff s-fullt-ut-kan-var-
den-bli-mer-eff ektiv/?fbclid=IwAR3Vu8WbG4zJOtxjLEbPoVL-2J0aHMo0z810zSM8iHUpYh2b-
nNH3TkOBVQY

Om underläkarledda vårdlaf: Modellen varken hållbar eller försvarbar
https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/10/Modellen-ar-varken-hallbar-eller-forsvar-
bar-i-langden/?fbclid=IwAR1QKaAvpNO6PLy5OS18qzGs2_QvsjRg-XLMDn2ij0JmOyZhU-
KAUHIJF_Ew

”  SYLF når många via press och sociala medier. Främst bevakas SYLF i fackpressen och under verk-
samhetsårets omnämndes vi 56 gånger i Läkartidningen, 18 gånger i Dagens medicin, 9 gånger i Sjuk-
husläkaren. För ett lyckats påverkansarbete vill vi dock också kunna skapa opinion i ett bredare segment 
- och vi har nått ut väl också i dagspressen: 9 omnämnanden i DN, 5 i Expressen, 5 i SVT, 4 i Aftonbladet. 
Vi har också nåt ut nationellt i Tv4.
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Debattartiklar och repliker i urval: 

Vården skriker efter specialistläkare - men regionen slår dövörat till
https://www.vk.se/2019-10-03/varden-skriker-efter-specialistlakare-men-regionen-slar-dovo-
rat-till?fbclid=IwAR1Y74huEiaehryv_bCj_eQl8k56E-lHBzM_RA9mrBDJVrwp2HorzQ8jNok

Det behövs krafttag för att få läkare att stanna i vården
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-behovs-krafttag-fa-lakare-att-stanna-i-varden-29098?f-
bclid=IwAR2A6Xk12gk-qvUoTWzPqVA9E25Q1pDwKqGx30lGMIg1DJdA8yboDzW7l3w

Det är enbart tillsammans som vi kan visa på bristerna
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/10/det-ar-enbart-tillsammans-vi-kan-visa-pa-bris-
terna/?fbclid=IwAR3w9VIPv_4vOJ_hZd05_fBEbnalnzMOHuU3sVtkp-X5Pk0CX4gBEvUuCN8

Lösningen på problemet stavas fl er AT-platser
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/27/losningen-pa-problemet-stavas-fl er-at-plat-
ser/?fbclid=IwAR0es0scmjfx9te-wbvPrJxso4NdO-kZg6EcVK9bvr7dRDzM9mr1wvWDVyM

SYLF:s VERKSAMHET
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STRATEGI

Strategi 2021 Beslutad 2019-05-03 

Strategi 2021 fattades beslut om på fum 2019. Det är inte uppe för beslut utan fi nns med i handlingarna 
för information och som underlag.

SYLF:s strategi tar sin utgångspunkt i andra paragrafen i föreningens stadgar. Där står att 
Föreningens uppgift är:
• att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda,  
• att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,  
• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen  samt  
• att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområ-
de.  

Strategin beskriver i korthet återkommande, löpande verksamhet som är basen i föreningens inre och yttre 
liv.  

SYLF:s prioriterade frågor återges under Prioriterade mål, och ska ges särskild uppmärksamhet och re-

1. ATT BLAND SINA MEDLEMMAR UPPRÄTTHÅLLA EN
GOD OCH VÄRDIG ANDA

* Inga prioriterade mål

Löpande verksamhet
het bedrivs på tre nivåer; centralt, lokalt samt av enskilda medlemmar. Lokalavdelningarna utgör kärnverk-
samheten i SYLF. Här bedrivs medlemsnära arbete, varför en god kontakt med och stöd till lokalavdelning-
arna är viktigt för SYLF. Kontakt och samarbete mellan lokalavdelningarna underlättas genom centrala 
representantskap och möjligheten till regionala representantskap. Regelbundet hålls introduktionskurser 
för lokalaktiva som även inkluderar utbildning i lobbying och påverkansarbete.  

En hög profi l och kvalitet på det kommunikativa arbetet eftersträvas. SYLF verkar här genom en digitalise-
rad Moderna Läkare, närvaro på sociala medier och en uppdaterad hemsida. 

På både lokal och nationell nivå sker i stor utsträckning påverkansarbetet i samarbete med Sveriges lä-
karförbund (SLF) och dess delföreningar. SYLF strävar efter att belysa underläkarperspektivet i samtliga 
råd och delegationer inom SLF.   

Samarbetet med underläkare från specialitetsföreningarna under SLF är viktigt för att utbyta idéer om 
framtidens sjukvård i form av kompetensförsörjning, digitalisering av sjukvården och utbildnings- och 
forskningsfrågor. Detta utbyte kommer att utvecklas mer framöver.
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2. ATT TILLVARATA MEDLEMMARNAS YRKESMÄSSIGA,
SOCIALA OCH EKONOMISKA INTRESSEN

Prioriterade mål

Att det kalenderåret 2020 utlyses minst 1700 AT-tjänster i Sverige

Att underläkares löner på 2 års sikt ska stiga snabbare än infl ationstakten enligt KPI

Att arbete mellan klockan 17:00 -21:00 på vardagar ersätts med faktor 1,5

Att 90 % av SYLF:s lokalavdelningar har representation i lokala förhandlingar med arbetsgivare under 
våren 2021.

Löpande verksamhet

Verksamhetsområdet berör frågor om anställningsvillkor, arbetsmiljö och lön. SYLF driver långsiktigt frå-
gor om underläkares löner och arbetsvillkor. På senare tid med särskilt fokus på jour och beredskap, varför 
SYLF:s representation i SLF:s förhandlingsdelegation är prioriterad.

SYLF delar vartannat år ut utmärkelsen ”Schysst rekrytering!” för att premiera arbetsgivare med väl funge-
rande AT-utlysning och urvalshantering. Samarbetet med andra europeiska underläkarorganisationer vik-
tigt för SYLF:s omvärldsbevakning. Detta sker via aktivt deltagande i European Junior Doctors Association 
och Nordiska Rådet för Yngre Läkare. SYLF har en representant i Arbetslivsgruppen, ALG.

3. ATT FRÄMJA MEDLEMMARNAS UTBILDNINGSMÄSSIGA
OCH VETENSKAPLIGA INTRESSEN

Prioriterade mål

Att föreskriften för BT speglar SYLF:s åsikter om utbildningstjänstens utformning

Löpande verksamhet

SYLF:s medlemmar har alla utbildningstjänster och utbildningskvaliteten på dessa är av största betydelse. 
Genom politisk påverkan samt att stimulera till extern kvalitetsgranskning och stärka den nationella tillsy-
nen främjar SYLF kvaliteten på utbildningen.

Utbildning och villkor för underläkare som forskar blir ett allt viktigare ämne. SYLF arbetar med dessa frå-
gor genom invalda ledamöter i Utbildnings- och forskningsrådet. 

SYLF:s ordförande representerar SYLF i det Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet). 

SYLF representeras i såväl Lipus som Spurex, de organ som arbetar med kvalitetsgranskning av AT- och 
ST-utbildningar.  
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4. ATT BEFORDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ÄN-
DAMÅLSENLIGA UTVECKLING INOM MEDLEMMARNAS
VERKSAMHETSOMRÅDE

* Inga prioriterade mål

Löpande verksamhet

SYLF bevakar sjukvårdens utveckling genom ett aktivt engagemang i Läkarförbundets sjukvårdspolitiska 
arbetsgrupp. SYLF bedriver även eget påverkansarbete såväl centralt som lokalt. Detta arbete bedrivs 
genom träff ar med beslutsfattare och politiker. Under Almedalsveckan i Visby håller SYLF i seminarium 
kring aktuella sjukvårdspolitiska frågor ur ett underläkarperspektiv. Under Almedalsveckan anordnas även 
ett uppskattat och välbesökt mingel samarbete med Gotlands yngre läkares förening, GYLF. 

SYLF har en representant i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM.



INNEHÅLL

Motioner
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Innehållsförteckning motioner

MOTIONER, INNEHÅLL

Motioner
 Innehåll Motioner

 Motion 1: Motion från Östergötland

 Styrelsens yttrande över motion 1

 Motion 2: Debrivs verkligen underläkarlöner som en prioriterad fråga?

 Styrelsens yttrande över motion 2

 Motion 3: Lika lön för lika arbete

 Styrelsens yttrande över motion 3

 Motion 4: Om tillgängliggörande av Introkurs för lokalaktiva

 Styrelsens yttrande över motion 4

 Motion 5: Om deadlines och bättre intern föreningsdemokrati

 Styrelsens yttrande över motion 5

 Motion 6: Om off entliggörande av SYLF FUM-protokoll
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Motion 1:

Vi i SYLF Östergötland har bedrivit ett arbete för att bättre åskådliggöra vilka det är som anställs vid 
AT-rekryteringar, och vad den egentliga kötiden är för underläkare innan AT. Vår känsla har varit att Vän-
tetidsrapporten som publiceras av SYLF enbart har speglat väntetid för läkare som fått AT, men att man 
missar gruppen som fortfarande väntar. På så sätt byggs en selektionsbias in i Väntetidsrapportens siff ror, 
som inte gagnar den politik vi vill föra; nämligen att väntetiden till AT är för lång och att fl er tjänster måste 
skapas. Vi har vid undersökning av ansökningar till AT vid sjukhusen i Region Östergötland (RÖ)kommit 
fram till att tiden mellan examen och AT hos sökande underläkare avviker från de väntetider som rapporte-
ras i Väntetidsrapporten. Många av de som får AT i Norrköping, som är en av regionens AT-orter, har alla 
nyligen tagit examen alternativt vikarierat några få månader innan anställning, samtidigt som 12% av de 
sökande till AT i Norrköping vikarierat mer än 18 månader. Enligt Väntetidsrapporten är väntetiden till AT 
i RÖ 9 månader, men enligt våra siff ror - när vi även räknat med de i regionen anställda underläkare som 
inte fi ck AT - är väntetiden 13 månader. Väntetid före AT är dyr för den enskilde underläkaren, och kostar 
ca en halv miljon per år i minskad livsinkomst, pensionen inte inräknad. Självfallet måste fl er AT-platser till. 
För att kunna bedriva eff ektiv opinion mot politiker och regionledningar, anser vi att vi måste ha korrekta 
siff ror som speglar alla våra medlemmars verklighet, även de som inte har påbörjat sin AT. Nuvarande sta-
tistik baseras på enkätsvar från AT-läkare, och inte samtliga underläkare innan AT - därför ger inte siff rorna 
en verklig bild av situationen. Det är SYLF Östergötlandsförslag att motsvarande analys av ansökningar till 
AT, som vi har gjort i RÖ, görs i alla regioner och att resultatet presenteras i kommande Väntetidsrapporter. 
På så sätt kan vi få fram en riktig bild att presentera för politiker och media i arbetet för fl er AT-platser. 

Därför yrkar SYLF Östergötland på:  
 
- att SYLF verkar för att den faktiska väntetiden för underläkare innan AT synliggörs genom en 
utvidgad analys av väntetiden bland underläkare i Sveriges regioner. -Att resultatet som fås fram 
i analysen inkluderas i Väntetidsrapporten, för att återspegla den faktiska väntetiden för samtliga 
underläkare och inte bara de som får AT.

SYLF Östergötland

Styrelsens yttrande över motion 1

SYLF:s styrelse är imponerade av och väldigt tacksamma för det arbete SYLF Östergötland lagt ned och 
hoppas att det kan inspirera fl er av våra lokalavdelningar till liknande kartläggningar.  Vi är väl insatta i 
problematiken kring bristen på AT-platser och att kötiden växer. Under våren gjorde skickade SYLF ut en 
enkät till vikarierande underläkare före AT. Antalet svarande var dock dessvärre för få för att vi ska kunna 
dra några slutsatser av de svar vi fi ck in. Vi planerar därför att fortsätta arbetet med att kartlägga väntetider 
och arbetsvillkoren för gruppen genom att i samband med AT-enkäten också dela en enkät för vikarieran-
de underläkare före AT. Vi vet att svarsfrekvensen, mycket tack vare starkt engagemang från lokalaktiva, 
är hög och hoppas därför att vi ska få än mer tillförlitliga siff ror, främst kring väntetiden inför AT. Att vi gör 
denna kartläggning tror vi kommer bidra till ett starkare påverkansarbete kring fl er AT-platser och bättre 
villkor för landets underläkare.    

  
 Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att :

- anse motionens samtliga att-satser besvarade 
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Motion 2: Drivs verkligen underläkarlöner som en priorit-
erad fråga?

Under Svenska Läkarförbundets Fullmäktigemöte 2018 ledde diskussionen om underläkarnas löner till en 
intensiv debatt. Slutligen beslutades det att underläkarlöner ska prioriteras, mot bakgrunden av att dessa 
tjänster inte sett någon ökning av reallönen sedan 2009. Detta enligt den dragning av statistiken som 
presenterades vid detta fullmäktigemöte av Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman. Man gav 
det sunda argumentet att hela läkarkårens löneutveckling också kommer att påverkas i positiv riktning om 
vi lyfter det golv vi står på. Förbundsfullmäktige beslutade att underläkarnas löner ska vara en prioriterad 
fråga för förhandlingsdelegationen.   

Vi vill nu åter lyfta fram den situationen var vi befi nner oss. Där man lämnat utbildningen bakom sig men 
ack saknar styrsel såväl som trygghet, samt en tydlig hand som för oss igenom denna hiatus i karriären 
fram till dess att man har specialistkompetensbeviset i hand. Således går många utan känslan av att kun-
na ställa motkrav, känna sitt eget värde och hur detta skäligen skall kompenseras.   

Än har vi intet skådat som påvisar att det gjorts några väsentliga slag i frågan. Saken kräver nu klargörelse.  

SYLF-Kalmar föreslår fullmäktige att besluta:

- att SYLF under SLF FUM för fram en interpellation efterförfrågandes ett klargörande hänseen-
de hur läkarförbundet har arbetat under den centrala lönerörelsen för att driva underläkarlöner 
som en prioriterad fråga och vad utfallet har blivit av detta, avseende underläkare före legitima-
tion, AT-läkare såväl som ST-läkare. 

SYLF Kalmar

Styrelsens yttrande över motion 2

Styrelsen instämmer tveklöst i motionärens argumentation om att underläkarnas lönenivåer är centrala 
för såväl de yngre läkarna som för resten av läkarkåren. Vi är väldigt glada för att Sveriges läkarförbund 
(SLF) håller med oss i den frågan. Ett ansvarsfullt arbete ska självklart ersättas därefter. När denna mo-
tion besvaras är vi mitt uppe i avtalsrörelse. SLF har delegerat till Förhandlingsdelegationen (FD) att, till-
sammans med SLF:s tjänstemän, sköta förhandlingarna i avtalsrörelsen. Sedan september 2019 ingår vår 
ordförande Madeleine Liljegren i FD. Vår bedömning är att det vare sig är förhandlingsskickligt, lämpligt 
eller ens möjligt att i detalj redovisa hur förhandlingarna har gått till. Förhandlingarna har knappt börjat och 
därför fi nns heller, i skrivande stund, inga utfall att redovisa. Det vi vet är att SLF lagt fram ett fl ertal yrk-
anden till arbetsgivarorganisationerna som berör unga läkares villkor. För att nämna några:    

  
Många, i synnerhet unga, läkare står idag utanför löneöversynsförhandlingarna vid tidsbegränsade an-
ställningar.  

• Läkarförbundet yrkar att alla läkare årligen ska lönerevideras. 
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Styrelsens yttrande över motion 2 forts. 

Arbetsidentifi kation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är 
avsedd för att kunna analysera lönebildning på såväl central som lokal nivå samt utgöra ett planerings-
underlag. AID ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse 
parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken 
allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning. Det är oerhört viktigt 
att vi får information om lönenivåerna för läkare som gör sin bastjänstgöring (BT).   

• Läkarförbundet yrkar att ny AID-etikett fastställs för BT-läkare. 

SYLF:s medlemmar är ofta de som står först i ledet under obekväma arbetstider och bemannar landets 
jourlinjer.   

• Läkarförbundet yrkar att ordinarie arbetstid måndag till fredag förläggs mellan kl. 07-17.  
• Ersättningen ska höjas till faktor 1,5 efter kl. 17. På lördagar, söndagar och helgdagar ska faktor 2 

tillämpas i sin helhet.  

Unga läkare behöver ofta resa till olika arbetsställen för att kunna fullgöra sin utbildningstjänst.  

• Läkarförbundet yrkar att resor till fl era arbetsställen ska ske på arbetstid och att huvudarbetsplatsen 
defi nieras i anställningsavtalet.  

• Idag missgynnas förälder med tillfällig föräldrapenning eftersom ingen kompletterande lön/ersättning 
utges för individer med lön över 83,33 procent av prisbasbeloppet.  

• Läkarförbundet yrkar kompletterande ersättning för ledighet med tillfällig föräldrapenning motsvaran-
de 10 dagar per år. 

Våra blivande kollegor, medicine studerande, erbjuds ibland månadslöner strax över 20 000 kronor. Det 
är orimligt och kan inte få fortsätta.   

Läkarförbundet yrkar på lägsta lönenivå motsvarande 30 000 kronor fr o m 2020-04-01.
Dessutom yrkar vi att individen ska ha möjlighet att välja kompensationsform vid jour och beredskap och 
att gravida läkare ska ha rätt till befrielse från jourtjänst.  Det är styrelsens bild att det i pågående av-
talsrörelse är ett stort, och alldeles nödvändigt, fokus på unga läkares villkor. Om ett mer ingående svar 
önskas, på den motion som refereras till i brödtexten, står det givetvis motionären fritt att själv ställa en 
interpellation angående detta vid SLF:s fullmäktige senare i år.  
 
  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att 

- avslå motionen 
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Motion 3: Lika lön för lika arbete
Väntetiden till en fast utbildningstjänst har ökat de senare åren och detta leder till ett stort antal vikarie-
rande underläkare som väntar på AT eller ST. På många kliniker täcker dessa underläkare del av både 
jourlinjer och avdelningsarbete. Rutinerade vikarierande underläkare har många gånger bättre insikt och 
större kompetens än t ex AT-läkare inom det område de arbetar och på fl era kliniker ombeds de även intro-
ducera nya AT-och ST-kollegor. I Region Skåne ligger lönen för vikarierande underläkare på en lägre nivå 
jämfört med AT-eller ST-läkarnas löner, även om de utför samma arbetsuppgifter. Trots att det egentligen 
inte är önskvärt med så pass många vikarierande läkare utan utbildningstjänst ser det tyvärr ut som att 
antalet inte kommer att minska de kommande åren och vi tycker därför att det är viktigt att även fokusera 
på denna grupps lönenivåer. Vi tror även att om lönenivåerna för de vikarierande underläkarna motsvarar 
AT-respektive ST-löner kan incitamentet för klinikerna att anställamånga vikarierande underläkare minska.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar SYLF Malmö på: 

- att SYLF verkar för att lön för examinerad vikarierande underläkare innan AT ska likställas med 
lön för AT-läkare. 

- att SYLF verkar för att lön för vikarierande legitimerad läkare innan ST ska likställas med lön för 
ST-läkarepå samma nivå.

SYLF Malmö

Styrelsens yttrande över motion 3

Styrelsen tackar för en viktig motion. Vi delar motionärens uppfattning att de långa väntetiderna till AT och 
ST är destruktiva och behöver elimineras. Vi upprörs också över det faktum att många av våra medlem-
mar förväntas ta ett stort utbildningsansvar för kollegor när de själva vare sig har rätt till utbildning eller 
gedigen handledning. Det är inte bra. Det är dyster läsning att få veta att våra kollegor inte ersätts skäligt 
för det arbete de utför. Om motionären, eller för den del andra lokalavdelningar, vill att vi ska hjälpas åt 
i opinionsbildningen kring frågorna står vi självfallet till förfogande och vill göra allt vi kan för att belysa 
problemet.   

Det fi nns fl ertalet exempel i landet där vikarierande underläkare före AT erhåller en högre lön än AT-lä-
kare i samma region. Det vore olyckligt om SYLF arbetade för att sänka den generella lönenivån för 
gruppen. Det är vår bedömning att förhandlingar, likt dem som motionären föreslår, sköts allra bäst lokalt, 
då det är praktiskt taget omöjligt för styrelsen att ha insikt i lokala förutsättningar och lönenivåer i lan-
dets samtliga regioner och deras respektive kliniker.  Självklart förstår vi andemeningen i motionen och vill 
understryka att vi arbetar enträget för att stärka våra medlemmars köpkraft, oavsett på vilken nivå de be-
fi nner sig i karriären.     

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att 

- avslå motionens första att-sats  

- anse motionens andra att-sats besvarad  
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Motion 4: Om tillgängliggörande av Introkurs för lokalaktiva 

En gång per år håller SYLF en introkurs för nyvalda lokalaktiva, vilket är en bra möjlighet för nya styrelse-
medlemmar, som sedan tidigare inte har något fackligt engagemang, att bli introducerade till det fackliga 
arbetet. Kallelsen till denna kurs kommer ofta ut i anslutning till SYLF:s lokalavdelningars årsmöten och 
därmed mitt i bytet av hela eller delar av styrelserna. Detta medför att informationen om anmälan till kur-
sen lätt missas eller ej hinner ut i tid till de styrelsemedlemmarna. Kursen blir dessutom fullbokad långt 
innan sista anmälningsdatum och i nuläget saknas garantiplatser för minst en styrelsemedlem från varje 
lokalförening. 

Mot bakgrundav detta föreslår vi fullmäktige att besluta:  
 
- att introkursen för lokalaktiva utökas med fl er platser. 

- att  platsfördelningen baseras på antal medlemmar i de olika lokala SYLF styrelserna. Om platser-
na ej fylls av respektive lokalförening antas medlemmar efter turordning. 

- att  introkursen hålls senare under våren och att anmälan öppnar senare.

- att kursen hålls 2ggr/år. 

SYLF Stockholm

Styrelsens yttrande över motion 4

SYLFs styrelse är tacksamma för att introkursen är eftertraktad hos lokalavdelningarna och vi tolkar detta 
som en uppmuntran till att fortsätta utveckla och förädla kursen.   

Planering av och prioritering bland SYLF:s utbildningsaktiviteter är en utpräglad styrelsefråga, då det 
medför betydande komplexitet och höga kostnader att arrangera kurser. Det fi nns inte något stadgereg-
lerat antal platser på kursen, dess omfattning anpassas till praktiska och ekonomiska förutsättningar. Av 
naturliga skäl yrkar vi därför på avslag för att-sats ett och två. Redan idag eftersträvar vi en fördelning av 
deltagarplatser som medför geografi sk spridning.  

Att fl ytta introkursen till efter fullmäktige, såsom yrkas i att-sats tre, skulle medföra att nyvalda delegater 
från lokalavdelningarnas årsmöte inte skulle hinna introduceras i SYLF innan de åker på fullmäktige. Vi-
dare kräver fullmäktige så pass stora resurser att planera och genomföra att styrelsen bedömer att det 
är orealistiskt att parallellt med fullmäktige planera, och kort därefter genomföra, en introduktionskurs.  Vi 
yrkar därför avslag på att-sats tre.  

Introkursen hösten 2019 ställdes in på grund av höga kostnader och lågt deltagarantal. SYLF:s ekonomi 
är i nuläget ansträngd och styrelsen anser det därför inte prioriterat att genomföra ytterligare en introkurs 
2020. Om situationen skulle ändras fi nns alltid möjlighet för styrelsen att prioritera annorlunda, men vi an-
ser att det bör vara styrelsens sak att fatta ett sådant beslut. Vi yrkar därför avslag på att-sats fyra.  

Med det sagt förstår styrelsen motionärens invändningar och tar med oss dessa i planeringen av nästa 
introkurs. Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att  

- avslå samtliga att-satser 
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Motion 5: Om deadlines och bättre intern förenings-
demokrati  
Arbetet som förtroendevald inom SYLF och dess lokalföreningar innebär att man behöver förhålla sig till 
många viktiga datum. Nuvarande stadgar kan försvåra för lokalavdelningar attdelta fullt ut på SYLF:s full-
mäktige, vilket är negativt för föreningsdemokratin. Enligt SYLF:s stadgar infaller motionsstopp 8 veckor 
innan fullmäktige, som i sin tur bör hållas senast 15 maj. Stadgarna ställer i övrigt inga särskilda krav på 
när FUM som tidigast kan hållas under året. Årets mötestider innebär att sista datum för inskick av motio-
ner inföll så tidigt som slutet på februari. Eftersom majoriteten av lokalavdelningarna har sina årsmöten i 
januari/februari, lämnas inte mycket tid för de lokala styrelserna att konstituera sig och diskutera samt för-
ankra motioner. Ett fast datum för motionsstopp som ligger 8 veckor före den 15 maj, dvs 20 mars, skulle 
underlätta för lokalavdelningarna. Vidare anser vi att nuvarande stadgar inte ger SYLF:s styrelse rätt att 
sätta ett sista datum för när lokalavdelningar ska tillåtas byta ut sina representanter till fullmäktige. Det kan 
av planeringsskäl fi nnas behov att ha ett sista datum för bokning av logi, men bortsett från detta anser vi 
inte att rätten till representation ska kunna begränsas. Vi anser att SYLF:s stadga §13 samt svensk fören-
ingspraxis stödjer oss i denna tolkning. Vi har förståelse för att val av datum och planering inför fullmäktige 
inte är en lätt process, men vi anser att detta inte bör gå ut utöver lokalföreningarnas möjligheter att aktivt 
delta i besluten, vilket ju är fullmäktiges främsta uppgift.  

Vi föreslår därmed fullmäktige besluta: 

- att I SYLF:s stadga §15 underpunkt 6 ändras till:”6. Av lokalavdelning eller enskild medlem väck-
tafrågor, vilka senast 20 mars samma år skriftligen har anmälts hos styrelsen.  

- att fullmäktigemötet härmed tydliggör att lokalavdelningarna alltid har rätt att låta sig represente-
ras av det antalet fullmäktige som regleras i SYLF:s stadga§13. Eftersom §13 endast ger styrelsen 
rätt att fastställa normer för fi nansiering av logi, kan ett sista anmälningsdatum inrättas för att 
berättiga dessa, men ej för själva representationen vid fullmäktige.  

- att val av datum för fullmäktige under eller i anslutning till röda dagar bör undvikas i största möj-
liga mån. 

SYLF Stockholm
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Styrelsens yttrande över motion 5

Styrelsen tackar SYLF Stockholm för motionen kring fullmäktiges (FUM) datum och dem som faktiskt ut-
gör FUM: våra delegater. Avseende Att-sats ett fi nns en tydlig skrivelse kring motionsstopp i SYLF:s stad-
gar, åtta veckor innan FUM. Datum för nästkommande FUM presenteras, enligt rådande kutym, på årets 
FUM. Således vet delegaterna redan då de lämnar årets FUM när nästa års FUM är tänkt att infalla och så 
även motionsstoppet. Att sätta ett statiskt datum för FUM (i enlighet med motionärens förslag 15 maj) och 
med detta också ett redan förutbestämt datum för motionsstopp skulle inte vara önskvärt. Så som FUM 
planeras ligger datumen alltid fredag och lördag. Att lägga FUM på två vardagar skulle i princip innebära 
dubblerade kostnader då inkomstbortfall skulle behöva delas ut till fullmäktigedelegater två dagar istället 
för en.   

I att-sats två lyfter motionären en viktig fråga där vi i styrelsen med glädje vill förtydliga och räta ut even-
tuella frågetecken kring skrivelsen i stadgan. Den stadgeparagraf som hänvisas till, nummer 13, regle-
rar antalet delegater som varje lokalavdelning får skicka till FUM. Denna siff ra räknas fram efter antalet 
medlemmar i lokalavdelningen och skickas till respektive lokalavdelning under augusti månad året innan. 
Samma information fi nns även publicerad på SYLF:s hemsida under rubriken “Arrangemang & utbildning; 
Fullmäktige”. I enlighet med SYLF:s stadga får lokalavdelningarna ha sitt årsmöte redan i september och 
där välja ordinarie delegater samt suppleanter. Årsmötesprotokollet ska sedan skickas in till SYLF senast 
den 10 februari enligt rådande stadgar (10 mars om lagda proposition röstas igenom). Tidsfönstret är 
således brett för lokalavdelningarna att hålla årsmöte och därefter rapportera in namnen på sina fullmäkti-
gedelegater till SYLF. Blir någon av ordinarie fullmäktigedelegater sjuk eller får förhinder fi nns inga hinder 
för att, i enlighet med årsmötesprotokollet valda, ersättare åker istället.    

I att-sats tre önskar motionären att val av datum för FUM väljs med hänsyn till röda dagar. SYLF:s styrelse 
är medveten om att FUM 2019 hamnade i en ”klämhelg” kring Valborg och Första maj. Vi kommer fortsätt-
ningsvis, att så långt det är möjligt, undvika att detta sker.   

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:

- avslå att-sats ett och två samt anse att-sats tre besvarad   
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Motion 6: Om off entliggörande av SYLF FUM-protokoll

På Fullmäktigemötet fattas fl era av de beslut som påverkar hur lokalföreningarna ska arbeta det kom-
mande året. För att eff ektivisera för lokalavdelningarna är det viktigt att vi kan ta del av mötesprotokollen 
från föregående år. Detta både för att de lokala styrelserna byts ut och för att inte upprepa motioner och 
motionssvar från föregående år. Idag fi nns inga av SYLFs FUM protokoll tillgängliga på hemsidan. SYLF 
Stockholm fi ck i höstasreda på att fel handlingar lagts till protokollet, trots justering. Detta uppdagades när 
vi bad om kopia på mötesprotokollet efter att kansliet behandlade en av våra ordinarie delegater till SLF 
FUM som reserv. Detta är mycket allvarligt och skulle ha kunnat undvikas om protokollet off entliggjorts. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi fullmäktige besluta: 

- att  SYLF lägger upp de justerade protokollen från SYLF FUM på hemsidan senast 6 veckor efter 
mötet så att de fi nns tillgängliga för medlemmarna. 

SYLF Stockholm

Styrelsen håller med om att fullmäktigemötets protokoll ska fi nnas lättillgängliga. På samma sätt som alla 
handlingar fi nns åtkomliga i förväg inför mötet så förefaller det naturligt att protokollet också off entliggörs. 
Det är av värde för övriga medlemmar som inte varit på plats att kunna ta del av de diskussioner och be-
slut som tagits under mötet. Sex veckor anser vi vara en rimlig tidsram för att hinna publicera protokollet.   

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:  

- bifalla motionen 

Styrelsens yttrande över motion 6
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Motion 7: Om mer jämlik representation på SLF FUM 

SYLF:s delegation på SLF FUM företräder SYLF och representerar därmed ungefär en femtedel av alla 
SLFs medlemmar. För att kunna fånga alla SYLF:s medlemmars intressen anser vi att geografi sk spridning 
bland delegater är av yttersta vikt. Delegationen bör så nära som möjligt avspegla den geografi ska fördel-
ningen av SYLF:s medlemmar, och därför är det viktigt att hänsyn tas till föreningarnas storlek. Ledamöter 
i SYLF:s styrelse är utifrån rådande föreningspraxis garanterade plats på SLF FUM, eftersom de förväntas 
representera hela föreningens åsikter och ej verka endast till förmån för någon av lokalavdelningarna. Vi 
anser att lokalavdelningar med nuvarande praxis riskerar att begränsas i rätten till representation beroen-
de på var ledamöter i SYLF:s styrelse är bosatta. 

Med grund av ovan föreslår vi fullmäktigemötet besluta: 
 
- att fullmäktigemötet anser att valberedningen i sitt förslag till delegation på SLF FUM bör ta sär-
skild hänsyn till geografi sk spridning av SYLF:s medlemmar. Föreslagna delegater som även är 
ledamöter i SYLF:s styrelse bör anses representera styrelsen och ej sin lokalavdelning.  

- att fullmäktigemötet anser att i händelse av att en av ordinarie delegat till SLF FUM ej kan närva-
ra på mötet, bör nominerade ersättare från i första hand samma lokalavdelning, och i andra hand 
samma region, få företräde. 

SYLF Stockholm

Styrelsens yttrande över motion 7

Styrelsen vill börja med att komma med en viktig sakupplysning: SYLF:s delegation på Läkarförbun-
dets fullmäktige (FUM) representerar SYLF, inte SYLF:s lokalavdelningar.  Det är särskilt viktigt att 
komma ihåg att antalet mandat i fullmäktige är betydligt lägre än antal lokalavdelningar i SYLF (2020 har 
SYLF 18 mandat, men fortfarande 27 avdelningar).   

Sedan en tid tillbaka har SYLF en intern likarättspolicy. Denna togs fram i samråd med lokalavdelning-
arna efter en motion under SYLF:s FUM 2019. Policyn kan med fördel användas vid såväl lokala som 
centrala projekt och evenemang. Här ingår också valberedningens arbete. En checklista har skapats för 
att underlätta likarättsarbetet. Var god se:https://slf.se/sylf/app/uploads/2018/08/policylika180317.pdf

I policyn står det bland annat:   
“Därutöver bör valberedningen på gruppnivå ta hänsyn till ålder, kön, specialitet, hur långt man kommit i 
karriären och geografi sk spridning.”   

Valberedningen har en helt essentiell roll i föreningen. De individer som ingår i valberedningen väljs 
av FUM. SYLF:s interna likarättspolicy bör fungera som ett stöd i deras process att ta fram förslag på 
kandidater. Styrelsen anser dock inte att FUM ska detaljstyra valberedningens arbete kring hur delega-
tionen till fullmäktige ser ut. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att  

- avslå motionen
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Motion 8: Om underläkares löner 

Lönefrågan för underläkare är viktig av fl era skäl. Dels påverkas våra livslöner markant av lönen som 
underläkare, i och med att en allt längre del av vår yrkestid utgörs av underläkartjänster. Dels är det strate-
giskt viktigt att med lönenivån motverka fenomenet med lågbetalda underläkartjänster som i själva verket 
tillsätts enkom för att ersätta andra, paradoxalt nog dyrare, yrkeskategorier som inte kräver läkarkompe-
tens. Dels är det avgörande ur ett samhällsperspektiv för att upprätthålla läkaryrkets attraktionskraft, i en 
tid när många av oss överväger byta bana. SYLFs fullmäktige 2019 fastslog i "Strategi 2021" (sida 3) att 
ett prioriterat mål avseendeunderläkares löner är att de över 2 års sikt ska stiga snabbare än infl ationstak-
ten enligt KPI (Konsumentprisindex). Med tanke på att den årliga ökningen av KPI de senaste 10 åren 
enbart legat kring 1 % är detta ett alldeles för lågt satt mål. Den nivå som brukar vara normsättande vid 
avtalsrörelser, det så kallade märket, som bestäms av Industriavtalet, har i genomsnittunder samma tid 
givit årliga löneökningar på närmare 2,2 %. En löneökning i enlighet med SYLFs målsättning skulle alltså 
innebära en reallönesänkning i förhållande till övriga branscher. Då underläkares löneutveckling under en 
längre tid varit otillräcklig, samtidigt som antalet underläkare ökar och AT-fl askhalsen gör att tiden till spe-
cialist förlängs, bör SYLF ha ett betydligt ambitiösare mål, där industrimärket snarare än KPI bör utgöra 
det absoluta golvet.  

Med anledning av detta yrkar SYLF Stockholm: 

- att   SYLF sätter som mål att underläkares löner ska öka mer än industrimärket.

- att SYLF i enlighet med detta ändrar det politiska programmet "Strategi 2021", sida 3 punkt 2, till 
"Att underläkares löner ska öka mer än industrimärket" 

SYLF Stockholm

Styrelsens yttrande över motion 8

SYLFs styrelse delar motionärens inställning att frågan om underläkares löner är en av de absolut mest 
angelägna för föreningen just nu, vilket också återspeglar sig i Strategi 2021 men framförallt i det arbete 
som föreningen bedriver. I 2020 års avtalsrörelse har frågan om underläkares löner tack vare SYLF:s 
påverkansarbete hamnat högst på agendan tillsammans med andra viktiga underläkarfrågor, såsom hur 
arbete efter kl. 17 ska ersättas.  

Att, såsom motionären önskar, höja ambitionsnivån i Strategi 2021 är inte formellt möjligt eftersom Strategi 
2021 revideras först vid fullmäktige 2021. Styrelsen kommer att påbörja arbetet under sensommaren och 
till hösten får lokalavdelningarna möjlighet att påverka processen genom ett remissförfarande. Att Strategi 
2021 inte går att revidera hindrar emellertid inte att SYLF har en högre ambitionsnivå än vad som stipule-
ras däri, och detta är något som den nuvarande styrelsen tar fasta på.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att  

- avslå samtliga att-satser
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Motion 9: Utökad kompetensutveckling för lokalaktiva 

SYLF är en intresseförening och dess lokala förtroendevalda har därmed inte facklig partsställning. Det blir 
därför särskilt viktigt att driva påverkansarbete och opinionsbildning via medier, tjänstemän, kontakt med 
politiker och beslutsfattare.   

Våra förtroendevalda befi nner i en intensiv period i livet där de är på väg att etablera sig i karriären och är 
därtill inte sällan i en period där de bildar familj, som båda kräver mycket tid i anspråk. Den del av karriären 
som våra lokala förtroendevalda tillhör SYLF är därtill förhållandevis kort, och det är därför av hög angelä-
genhet att förtroendevalda snabbt kan sätta sig in i arbetet för att kunna arbeta eff ektivt.  

Kunskaper om regionalpolitik, vårdens organisation, verktyg för att ta fram statistik och underlag, granska 
sjukvården, relevant lagstiftning och påverkansvägar är centrala kunskaper för att kunna driva eff ektivt 
påverkansarbete. För att maximalt utnyttja den tid och resurser våra förtroendevalda har blir kompetens i 
påverkansarbete särskilt viktig, och centrala SYLF har en möjlighet att underlätta upprättandet av denna 
kompetens genom att tillhandahålla lämpliga utbildningar för ändamålet. 

För att ingen lokalförening ska missgynnas på grund av avstånd kan dessa utbildningar med fördel ske på 
distans eller genom att företrädare från kansliet besöker lokalföreningarna på plats.   

SYLF Uppsala yrkar därför: 

- att SYLF tar fram fl er fördjupningskurser i relevanta ämnen för att underlätta lokalaktivas påver-
kansarbete. 

SYLF Uppsala

Styrelsens yttrande över motion 9

Styrelsen läser motionen med stor glädje. Vi håller med motionären om att det är viktigt för våra förtroen-
devalda att snabbt, och relativt smidigt, få möjlighet att sätta sig in i SYLF:s politik och få verktyg att arbeta 
vidare med när det gäller hur vi bäst bedriver politiken. Likaså att det är relevant att få kunskap om regi-
onalpolitik, sjukvårdens styrning, lagstiftning m.m. Många av de områden som efterfrågas i motionen ges 
redan idag hos moderförbundet, Sveriges läkarförbund (SLF), i form av facklig bas- och fortsättningskurs.  

Vi uppmanar alla våra förtroendevalda att ansöka hos SLF om att få delta vid dessa. En del av de andra 
områden som nämns tas idag upp under vår egen introkurs. Vi är medvetna om att årets introkurs dess-
värre inte kunde anta alla delegater som ansökte om att få delta och vi arbetar vidare med hur vi bäst ska 
kunna tillgodose detta stora intresse framöver. Som motionären nämner fi nns fl era olika alternativ för att 
kunna tillgodose de behov som fi nns. Det är viktigt att vi som förening, med det lilla kansli vi har och de 
(till största del) ideella krafter som bär oss, också mäktar med. Varje ny kurs, evenemang eller möte som 
vi anordnar kräver att vi avsätter både ekonomiska och personella resurser och samtidigt prioriterar bort 
annan verksamhet. Det är vår uppfattning att denna prioritering bäst görs av kansliet i nära samarbete med 
styrelsen. Vi tar med oss motionärens önskan i det arbetet.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:   

- anse motionen besvarad  
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Motion 10: Kartläggning av ST och ST-rapport 

SYLF har i många år samlat in statistik och medlemmars åsikter kring kvaliteten på allmäntjänstgöringen 
(AT) och väntetiden till AT nationellt. Denna information har sedan bland annat använts för att författa och 
ge ut “Väntetidsrapporten” och “AT-rankingen”, samt använts i opinionsbildning och påverkansarbete, lo-
kalt och nationellt.  

Regionerna har nu en efter en fastslagit åtstramningar i sina budgetar, med besparingskrav på fl era hund-
ra miljoner kronor de kommande tre åren och med hotande varsel och anställningsstopp som följd. Vi står 
också inför en historisk förändring av hur läkarnas karriärgång ser ut, vilket kommer innebära att under-
läkare, direkt efter läkarexamen, är beroende av en ny anställning för bastjänstgöring (BT) och sederme-
ra specialisttjänstgöring (ST) för ytterligare progression. Samtidigt har regeringen tidigare beslutat om att 
årligen öka antalet platser på landets läkarprogram, fram till 2023.  

Sammantaget innebär detta att det fi nns risk att kvaliteten på och tillgängligheten till ST minskar. Flera 
regioner, och däribland region Västerbotten, har för 2020 och på obestämd framtid, satt stopp för möjlighe-
ten till klinikfi nansierade ST-block. Vi saknar ännu siff ror, men den nuvarande ordföranden i Västerbottens 
läns Läkareförening uppskattar att dessa tidigare har utgjort över 30% av tillsatta ST-block i regionen, då 
man systematiskt tillsatt max 60% av regionens behov. I år utlyste region Västerbotten i Umeå exempelvis 
inga centrala ST-block inom allmänmedicin och, trots att Universitetssjukhuset har fem kirurgsektioner, en-
dast två inom kirurgi. Att det råder brist på specialister både lokalt och nationellt råder det inga tvivel om.  

I Västerbotten har man också sänkt studiepotten för ST-läkare från 26 000 till 22 000 kronor från och med 
år 2020. Utbildningskvaliteten kan också komma att minska om regionerna väljer att anordna egna, lokala 
kurser istället för att låta ST-läkare åka på dyrare och sannolikt ofta bättre kurser inom det aktuella ämnet. 
Om kurserna skulle komma att erbjudas mer sällan riskerar det att förlänga tiden till erhållet specialist-
bevis. Dessa med fl era spekulativa förändringar saknas det statistik på, och det är just det problemet 
vi adresserar med denna motion.  

SYLF representerar Sveriges underläkare, från dagen de tagit sin läkarexamen tills dess att de erhållit sitt 
specialistbevis. Vi anser därför att det vore på sin plats att SYLF, i liknande former som för AT, kartlägger 
väntetider och möjligheter till ST och på lämpligt sätt följer kvalitetsutvecklingen för landets specialisttjäns-
ter, som helhet.   

SYLF Västerbotten yrkar på:  

- att SYLF, under de kommande tre åren, och på det sätt styrelsen bedömer lämpligt, kartlägger 
kvalitetsutvecklingen för specialisttjänstgöring, nationellt.  

- att SYLF, under de kommande tre åren, kartlägger hur antalet centralt utlysta och, om möjligt, 
även klinikfi nansierade ST-block förändras nationellt.  

- att SYLF sammanfattar sin kartläggning i en ST-rapport, förslagsvis årligen.  

SYLF Västerbotten
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Styrelsens yttrande över motion 10

Styrelsen håller med om att det som tas upp i motionen är väldigt viktigt för oss i SYLF och egentligen för 
hela samhället. Hela utbildningskedjan för underläkare, från det att vi tar examen till att vi blir specialister, 
sker inte i rätt hastighet enligt det behov av specialistläkare som vi har och kommer att ha i framtiden. Re-
gionerna har självstyre i den här frågan och så länge det inte fi nns incitament från deras sida att öka upp 
antalet utbildningsplatser, oavsett om det är AT eller ST (och snart även BT) kommer den här fördröjningen 
att vara kvar.    

Vi vet inte hur många ST-läkare (vare sig klinikfi nansierade eller centralt utlysta) vi har i Sverige eller hur 
många specialistläkare vi behöver i Sverige eftersom vi inte har ett nationellt samordnat sjukvårdssystem. 
Det fi nns dock ett pågående arbete där Läkarförbundet försöker inventera antalet ST-läkare och bevakar 
behovet av framtida specialistläkare. Detta sker genom specialistföreningarna. Många av specialistfören-
ingarna undersöker antalet ST-läkare regelbundet. Många granskar även vilket behov av specialistläkare 
som fi nns i deras specialitet för att tillgodose det framtida behovet. Den här kommunikationen till specia-
listföreningarna sker och bör fortsatt ske regelbundet då, som vi alla vet, medicinsk utveckling och nya rön 
kan komma att ställa krav på nya arbetssätt och nya uppdrag för sjukvården och då även ökat behov av 
specialistläkare. Eftersom det inte fi nns ett nationellt samordnat sjukvårdssystem i Sverige, är det väldigt 
svårt att försöka göra den här inventeringen på ett annat sätt. Förra året försökte vi utöka samarbetet med 
specialistföreningarna genom att sammanställa en lista med ST-läkarrepresentanterna (om nu en sådan 
fi nns) i varje förening för att anordna ett större möte med dem. Vi vet att det fi nns ett behov att nå ut till 
våra medlemmar som är ST-läkare på många olika sätt.   

Socialstyrelsen har idag ett ska-krav till extern kvalitetsgranskning av ST. Vi i SYLF sitter med i SPUREX, 
som är ett rådgivande organ till Lipus som gör majoriteten av granskningarna. Det är just i en sådan 
granskning där, förutom Socialstyrelsens föreskrifter, kursutbud, tillgång till handledning och klinisk in-
struktion och organisation av ST, tas upp. SPUREX består även av specialistföreningarnas representanter 
som är de som skickar ut SPUR-granskare på granskningarna. Alla SPUR-granskningar fi nns att läsa 
på Lipus hemsida och det sker alltid en uppföljning av en granskning för att se hur granskningen har på-
verkat verksamheten. Lipus har statistik på antalet SPUR som har gjorts och i vilka regioner som de är 
utförda och under vilket år.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:

- avslå motionen   
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Motion 11: Införande av åsiktsprogram för SYLF 

En stark och förtroendeingivande organisation är tydlig och dess representanter står enade i frågor som 
berör dess medlemmar. Ett åsiktsprogram underlättar detta och möjliggör också för lokalföreningar och 
enskilda ledamöter att uttala sig om och svara på frågor, till exempel gentemot medlemmar och i media. 
SYLF har i nuläget enskilda policys som berör många, men inte alla, av de åsikter som anses vedertagna 
inom förbundet, men inget övergripande dokument med kortfattade och överskådliga ståndpunkter. De 
policys som fi nns tillgängliga på hemsidan behöver dessutom uppdateras avseende gällande statistik och 
regelverk för att kunna anses helt aktuella. Det fi nns i dagsläget inte heller någon policy för VULFAT (vi-
karierande underläkare före AT) eller för kommande BT. Andra ståndpunkter i åsiktsprogrammet kan ex-
empelvis beröra listning på fast läkare, listningstak, vårdval och privatisering av vården, aktiv dödshjälp, 
klimat- och miljöaspekter med mera.   

SYLF Västerbotten yrkar på:   

- att SYLF:s styrelse till nästa fullmäktigemöte utformar ett förslag till övergripande åsiktsprogram 
i den form de bedömer passande, för fullmäktige att bearbeta och godkänna.   

- att åsiktsprogrammet fungerar som ett policydokument vid sidan av stadgarna, verksamhetspla-
nen och de övriga beslut som fattas av SYLF:s fullmäktige.    

- att åsiktsprogrammet ägs av SYLF:s fullmäktigemöte och tas upp för godkännande vid varje års 
fullmäktigemöte. Förslag på ändringar av åsiktsprogrammets innehåll kan läggas av styrelsen och 
genom motioner eller yrkanden från avdelningarna.   

SYLF Västerbotten

Styrelsen vill börja med att klargöra att Sveriges Läkarförbunds politik är SYLF:s politik. I vissa av frågorna 
rörande underläkare kan självklart åsikterna gå isär, men huvudsakligen går vår yrkesförenings hållning i 
linje med moderförbundets.    

Enligt SYLF:s stadga ska vi driva våra medlemmars, underläkarnas, frågor. Vi vill och bör prioritera under-
läkarfrågorna högst. Det innebär till exempel att slåss för fl er AT-platser, kämpa för en bra BT-föreskrift, få 
till bättre löner för underläkare, jobba för bättre villkor för forskande underläkare, sprida information om vad 
god handledning och instruktion för underläkare innebär och så vidare.   

Om SYLF skulle prioritera att skriva åsiktsprogram avseende listning för fast läkare, listningstak, vårdval 
och privatisering av vården, aktiv dödshjälp och klimat- och miljöaspekter skulle det gå emot vår uppgift 
enligt stadgan. I de fl esta av de frågor som motionären nämner fi nns redan åsiktsprogram formulerade av 
SLF, och dessa står SYLF förstås bakom.     

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:  

- avslå motionens samtliga att-satser  

  

Styrelsens yttrande över motion 11
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Motion 12: Möjlighet för lokalföreningarna att få 
internutbildning 

Facklig utbildning för aktiva inom SYLF:s lokalföreningar är essentiellt för att lokalföreningarna på ett 
önskvärt och framgångsrikt sätt ska kunna bedriva påverkansarbete, opinionsbildning, ingå i förhand-
lingar och utbilda och vägleda medlemmar i fackliga frågor. Idag erbjuder SYLF en facklig grundkurs för 
lokalföreningarnas ledamöter, och till viss mån aktiva medlemmar, där antalet platser är begränsade. 
Trots lokalföreningarnas möjlighet att betala från egen budget, har antalet platser inte kunnat utökas på 
grund av logistiska svårigheter.       

Utbildningen bör företrädesvis fi nansieras centralt och äga rum på gemensam ort, för att möjliggöra erfa-
renhetsutbyte och nätverkande mellan lokalföreningarna, men i tider av stort utbildningsbehov prioriteras 
dock att utbildning blir av, och att lokalföreningarnas utbildningsbehov tillgodoses, över att den sker på 
gemensam ort och att den fi nansieras helt från centrala medel. Till lokalföreningarna utsända föreläsare, 
livesändning av introkursen, förinspelad fi lm eller liknande är alternativa logistiska lösningar.   

Dessutom bör det mellan utbildningstillfällena fi nnas uppdaterad och datummärkt information om fackligt 
arbete på SYLF:s hemsida (www.sylf.se). I dagsläget fi nns det på hemsidan endast en icke uppdaterad 
och icke datummärkt version av “Vägledning Förtroendevald SYLF”.   

SYLF Västerbotten yrkar på:      

- att SYLF ska tillgodose lokalföreningarnas behov av facklig grundutbildning.   

- att SYLF ska säkerställa att information om fackligt arbete fi nns tillgänglig, uppdaterad och da-
tummärkt, på hemsidan.    

SYLF Västerbotten

Styrelsen håller med motionären om vikten av facklig utbildning för att nå framgång i det fackliga arbetet. 
Detta speciellt med tanke på att lokalaktiva i princip arbetar helt ideellt och på sin fritid. Styrelsen utgår 
från att motionären syftar på lokalavdelningar, som är undergrupperade SYLF, inte lokalföreningar som är 
undergrupperade Sveriges läkarförbund (SLF). SLF håller i ett antal fackliga utbildningar per år där förtro-
endevalda får möjlighet att lära sig om fackliga avtal, förhandlingsarbete samt samverkansavtal. Dessa 
fi nansieras centralt av SLF och är ofta fullbokade. SYLF har tyvärr inte ekonomisk eller logistisk möjlighet 
att anordna egna fackliga bas- eller fortsättningskurser.  

Styrelsen håller med om att dokumentet “Vägledning för fackligt förtroendevald” (https://slf.se/publikatio-
ner/vagledning-for-fackligt-fortroendevalda/) bör ses över och uppdateras då senaste versionen är från 
2015. Vi tar med oss denna uppmaning till SLF och ber dem uppdatera dokumenten med jämnare mel-
lanrum.   

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:  

- avslå båda att-satserna i sin helhet  

Styrelsens yttrande över motion 12



◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2020 ◊
MOTIONER

Motion 13: Moderna läkare endast digitalt   

SYLF har idag runt 14 000 medlemmar nationellt. SYLF utger fyra nummer av medlemstidningen Mo-
derna läkare per år, med uppskattningsvis 15–20 blad. Det innebär att Moderna läkare årligen förbrukar 
cirka 840 000 till 1 120 000 blad med tryckt papper. En normalstor tall eller gran kan enligt Skog Sverige 
och Skogen i skolan ge mellan 25 000 och 31 250 A4-papper. Alltså förbrukar Moderna läkare ungefär 
27 till 45 träd årligen. Skog Sverige har även uppskattat att ett normalt träd, lågt räknat och med framtida 
inbindning av koldioxid ej inräknat, kan binda cirka 578 kg koldioxid per kubikmeter träd. Om en tall eller 
gran, som är mellan 20–25 meter hög, enligt Skogen i skolan är ca 0,5 kubikmeter stor under bark, inne-
bär det utsläpp mellan cirka 7,8 och 13 ton per år.    

Enligt IPCC:s rapporter och enligt gällande Parisavtal måste vi globalt och nationellt minska våra koldi-
oxidutsläpp, för att undvika klimatkatastrofer, ödeläggelse, ett ökat antal klimatfl yktingar och ett utvidgat 
sjukdomspanorama med mera.       

Det är också viktigt att SYLF löpande utvärderar sitt arbete och vad medlemmarnas pengar används till 
- att vi i SYLF alltid eftersträvar mervärde för våra medlemmar. Det mer fackliga innehållet är något som 
särskiljer Moderna Läkare från Läkartidningen, varför man kan motivera dess existens. Kostnaden det 
däremot innebär att trycka upp tidningen kan man ifrågasätta, eftersom denna kan anses helt onödig då 
digitala alternativ fi nns.   

Det är dags att minska vårt klimatavtryck som förening att eftersträva valuta för pengarna för våra med-
lemmar och att endast publicera Moderna läkare digitalt, som webbtidning, i PDF-format i mailutskick till 
våra medlemmar eller som del i Läkartidningen.      

SYLF Västerbotten yrkar:   

- att SYLF endast publicerar Moderna läkare digitalt.   

SYLF Västerbotten
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Styrelsens yttrande över motion 13

Styrelsen delar motionärens uppfattning att föreningen aktivt ska arbeta för att minska sitt klimatavtryck lik-
som att föreningen löpande ska utvärdera sitt arbete och eftersträva mervärde för medlemmarna.    

Moderna Läkare är SYLF:s medlemstidning sedan 79 år tillbaka och når cirka 14 000 underläkare och be-
slutsfattare. Det är den enda direkta kontaktkanalen vi har till våra medlemmar, då kommunikationen mellan 
SYLF:s nationella styrelse går via lokalavdelningarna till de enskilda medlemmarna.  

Papperstidningen Moderna Läkare kan därtill fylla sin funktion som fysisk påminnelse om våra specifi ka 
underläkarfrågor (något som Läkartidningen inte alls lyfter i samma utsträckning) till exempel i ett väntrum, 
ett lunchrum eller på politikers skrivbord. Tidningen bidrar också med faktiska intäkter till SYLF, i form av 
annonsintäkter.  

Efter Moderna Läkare nummer 1 2020 kommer SLF Students tidning Appendix (som vi delat pappersutgåva 
med) inte längre publiceras i pappersformat, vilket kommer att minska såväl kostnaden för tryck som påver-
kan på miljön.    

Om Moderna Läkare som papperstidning går i graven är risken stor att även den digitala formen kommer ta 
samma väg. Det kommer inte innebära mervärde för våra medlemmar.  

Styrelsens rekommendation är att lyfta diskussionen om Moderna Läkares framtid på repskapet 2020, där den 
nya chefredaktören samt förtroendevalda från hela landet kan få möjlighet attutforma en strategi kring hur 
denna viktiga direktkontakt och påverkanskanal kan utvecklas på bästa sätt.    

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:  
  
- avslå motionen  
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Motion 14: Central facklig vidareutbildning  

För att SYLF:s lokalföreningar på ett önskvärt sätt ska kunna bedriva lokalt påverkansarbete krävs möj-
lighet till ytterligare kunskapsinhämtning och möjlighet till praktiska övningsmoment, utöver den fackliga 
introduktionskurs SYLF i dagsläget erbjuder.    

Hur en sådan vidareutbildning skulle se ut och anordnas, exempelvis med en projektledare utanför styrel-
sen, överlåter vi helt till SYLF:s styrelse att besluta.   

SYLF Västerbotten yrkar på:   

- att SYLF:s styrelse inför en facklig vidareutbildning.   
   

SYLF Västerbotten

Styrelsen håller med om vikten av att vidareutbilda sig fackligt. Detta för att kunna bedriva påverkansarbe-
te på lokal nivå samt genom att inhämta och dela erfarenheter med andra lokalaktiva. Precis som styrelsen 
svarat på motion 9, så anordnar Sveriges läkarförbund (SLF) uppskattade centrala bas- och fortsättnings-
kurser fl era gånger per år. Var god se: https://slf.se/fortroendevald/ditt-uppdrag/facklig-utbildning/. Intro-
duktionskursen som SYLF tillhandahåller riktar sig till nyinvalda lokalaktiva för att de ska få en introduktion 
till påverkansarbete, SLF:s organisationsstruktur och kunna lära känna varandra och dela med sig av sina 
erfarenheter. Styrelsen tycker det är bra att SLF står för de fackliga kurserna och uppmuntrar alla våra 
förtroendevalda att söka sig till dessa.   

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen fullmäktige besluta att:  

- avslå motionen

Styrelsens yttrande över motion 14
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Proposition 1

Styrelsen föreslår fullmäktige att anta en förändrad stadga. Fyra förändringar föreslås:  

1. Förändringar rörande presidiets sammansättning. 
2. Tidpunkt för när protokoll och protokollsutdrag ska vara SYLF centralt tillhanda. 
3. Vilket års medlemsavgift lokalavdelningarna ska besluta om på sina årsmöten.  
4. Förändring i hur styrelsen justerar sina protokoll. 

 
1. Förändringar rörande presidiets sammansättning 

Detta verksamhetsår avgick förste vice ordförande innan mandatperioden var över. I SYLF:s stadgar 
står idag att enbart ordförande och förste vice ordförande är del av presidiet. Samtidigt väljer fullmäktige 
också andra vice ordförande, men denna har alltså ingen formell roll förrän förste vice ordförande eller 
ordförande avgår i förtid. Ett år som detta när förste vice ordförande lämnade sin post innan verksam-
hetsårets slut skulle arbetet i presidiet gynnats om andre vice ordförande varit en del av presidiet redan 
från början, och överlämningen skulle ha underlättats. Dessutom är det bra att ha tre röster vid beslut, 
om två är oense.  

2. Tidpunkt för årsmöten samt när protokoll och protokollsutdrag ska vara SYLF centralt tillhanda 

Ändringarna föreslogs redan förra året, men på grund av att datumet ändrats bara på ett av de två ställ-
en som det förekom i stadgan föll förslaget. I år föreslår styrelsen ändringar både i  paragraf 13 och 29.  

För ett par år sedan fl yttades senast möjliga tidpunkt för fullmäktige längre fram på året, utan att lokalav-
delningarna gavs möjlighet att senarelägga sina lokala årsmöten eller att skjuta på sista datum att delge 
SYLF centralt protokoll och protokollsutdrag följde efter. Därför föreslås nu tiden för årsmöten vara 1 sep-
tember – 10 februari, där sista datum att delge SYLF centralt protokoll och protokollsutdrag är 10 mars.  

V3. ilket års medlemsavgift lokalavdelningarna ska besluta om på sina årsmöten. 

I paragraf 19 fastställs att lokalavdelningarna ska fastställa medlemsavgiften på årsmötet. Sedan Sve-
riges läkarförbund skaff ade ett nytt medlemsregister och ett nytt arbetssätt rörande medlemsavgifter 
behöver alla föreningar, inklusive yrkesföreningarnas lokalavdelningar, meddela nästa års medlemsavgift 
senast oktober året innan. Därför föreslås nu också en skrivning om att avdelningarna ska fatta beslut 
om nästkommande års medlemsavgift.  

4. Förändrad justeringsmetod  

Idag justeras styrelsens protokoll av hela styrelsen. Vissa av SYLF:s leverantörer kräver då att hela 
styrelsen fysiskt ska justera ett pappersoriginal för att kunna verka på det beslut som styrelsen fastställt. 
Detta har under året lett till förseningar och fördyringar. Styrelsen har tagit fram rutiner för att säkra 
beslutsuppföljningen och involvera hela styrelsen, men föreslår att själva justeringen sker av ett mindre 
antal än idag.   
Styrelsens protokoll justeras av ordförande för mötet, protokollsförare och utsedd justeringsperson.   

 
Styrelsen föreslår fullmäktige att anta styrelsens proposition  

Angående ändring av stadgan 
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Proposition STADGA SYLF
(Fastställt av SYLF:s Fullmäktige XX , gällande från och med XX),  
 

Allmänna bestämmelser 
§ 1 

Sveriges Yngre Läkares Förening är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslut-
ning av förbundsmedlemmar, som är läkare under vidareutbildning. 

 § 2
 
Föreningens uppgift är: 
• att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, 
• att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen, 
• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen 
• samt att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksam-

hetsområde. 

§ 3  

Såsom yrkesförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen: 
• att utse fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersättare för dem, 
• att svara för sina fullmäktiges inställelse till Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte, 
• att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse beslut om ändringar av eller 

tillägg till föreningens stadgar  
• samt att ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds fullmäktigemötes och förbundsstyrelses 

beslut. 

 

Organisation 
§ 4 

Föreningens verksamhet utövas genom: 

1. fullmäktige 
2. styrelsen
3. lokalavdelningar

samt 
4. representantskap. 

 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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Medlemskap 
§ 5 

Till medlem i föreningen kan antagas den som uppfyller i § 1 uppställda krav och som enligt gällande 
bestämmelser är behörig eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som läkare i Sverige 
eller att inneha underläkaranställning och den som är medicine studerande eller medicine kandidat och 
är verksam vid medicinsk teoretisk institution. 

§ 6  

Förbundsmedlem eller annan än förbundsmedlem kan utses till hedersmedlem (hedersledamot) i Sveri-
ges Yngre Läkares Förening. Hedersledamot av föreningen utses av fullmäktige på förslag av styrelsen. 
En hedersledamot har inga befogenheter i föreningen och heller inga formella skyldigheter mot förening-
en.  

 § 7  

Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund kan efter ansökan hos styrelsen erhålla ett 
associerat medlemskap i Sveriges Yngre Läkares Förening. Associerad medlem äger ingen rösträtt vid 
lokalavdelningens årsmöte och ska inte heller medräknas då antal fullmäktige och ersättare bestämmes i 
enlighet med §13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är frivilligt för associerad medlem. 

Medlem i SYLF vars röst enligt förbundets stadga inte tillgodoräknas SYLF har inte rösträtt vid lokalav-
delnings årsmöte och ska inte medräknas då antal fullmäktige och ersättare fastställes enligt § 13 i 
denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är för sådan medlem frivilligt. 

 § 8  

Föreningsmedlem, som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot 
föreningen eller som åsidosätter vad som enligt § 9 åligger medlemmen, ska av styrelsen anmälas till 
Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse för åtgärd. 

Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur förbundet och föreningen enligt Sveriges läkarför-
bunds stadgar avges av styrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslutning fordras att minst fem av 
styrelsens ledamöter röstar för uteslutning. 

samt 

att tillhöra lokalavdelning av föreningen. Medlem ska tillhöra den lokalavdelning inom föreningen inom 
vars område medlemmen stadigvarande utövar sin verksamhet. Har ingen lokalavdelning företräde från 
denna synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma vilken lokalavdelning vederbörande ska tillhöra. 

 

 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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Medlems allmänna skyldigheter 
§ 9 

Medlem bör verka för föreningens sammanhållning och utveckling. 
Medlem är skyldig: 
• att följa dessa och Sveriges läkarförbunds stadgar, 
• att ställa sig till efterrättelse såväl föreningens fullmäktiges och styrelses beslut som Sveriges läkar-

förbunds fullmäktiges och förbundsstyrelses beslut rörande arbetskonfl ikt, 
• att iaktta de bestämmelser rörande anställningsvillkor om vilka förbundet, lokalförening eller Saco 

träff at avtal  
samt 

• att tillhöra lokalavdelning av föreningen. Medlem ska tillhöra den lokalavdelning inom föreningen 
inom vars område medlemmen stadigvarande utövar sin verksamhet. Har ingen lokalavdelning före-
träde från denna synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma vilken lokalavdelning vederbörande 
ska tillhöra. 

 § 10 

Medlem ska erlägga årsavgift till föreningen med belopp som i enlighet med § 15 beslutas vid fullmäkti-
gemöte samt medlemsavgift till lokalavdelning enligt § 19. 

För associerad medlem fastställer styrelsen årsavgift. 
 

Fullmäktige 
§ 11  

Föreningens fullmäktige, samlade till möte, handhar såsom högsta beslutande organ föreningens an-
gelägenheter. Fullmäktigemöte är ordinarie eller extra. Extra fullmäktigemöte behöver inte avhållas som 
fysiskt möte, mötesformen får avgöras utifrån de ärenden som ska behandlas.   

Ordinarie fullmäktigemöte hålls varje år senast den 15 maj. 

Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kallelse och föredragningslista senast en månad 
före ordinarie fullmäktigemöte. På föredragningslista ska upptas de ärenden som ska behandlas vid mö-
tet. Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte bör också tillkännages i Läkartidningen senast en månad före 
mötet. 

Fullmäktige ska senast två veckor före ordinarie fullmäktigemöte tillställas styrelsens förvaltningsberät-
telse jämte balansräkningar, resultaträkningar och revisionsberättelser samt valberedningens förslag och 
övriga handlingar rörande ärenden, som upptagits på dagordningen. 

 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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§ 12 

Ledamot av styrelsen kan inte vara fullmäktig i föreningen. 

Ledamot av styrelsen, föreningens valberedning, revisorer i föreningen och tjänsteman i föreningen har 
rätt att delta i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad i protokollet. Annan än i andra 
stycket nämnd kan efter beslut av fullmäktige få rätt att närvara vid fullmäktigemöte och där delta i dis-
kussionen men inte i beslut. 

§ 13 

Föreningens medlemmar utser fullmäktige och ersättare för dessa vid lokalavdelnings årsmöte under 
tiden 1 september 31 januari 15 februari närmast före ordinarie fullmäktigemöte. 

Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning bestämmes med hänsyn till antalet SYLF-med-
lemmar som den andra veckan i augusti året före ordinarie fullmäktigemöte var medlemmar i lokalavdel-
ningen. Antal fullmäktige och ersättare, som lokalavdelningen har att utse, meddelas från SYLF:s kansli 
senast den 20 augusti året före ordinarie fullmäktigemöte. 
 

Principen för representation är därvid, att årligen beräknas ett relationstal n, där 
 

n = totala antalet SYLF-medlemmar 

         ———————————— 

                            70 
 

och antalet fullmäktige respektive ersättare bestäms enligt formeln:  

1 – 2n medlemmar = 2 fullmäktige och 2 ersättare 
(2n + 1) – 3n medlemmar = 3 fullmäktige och 3 ersättare 
(3n + 1) – 4n medlemmar = 4 fullmäktige och 4 ersättare 
(4n + 1) – 5n medlemmar = 5 fullmäktige och 5 ersättare etc  

För att ha rätt att låta sig representeras på fullmäktigemötet krävs att lokalavdelningen i enlighet med § 
19 skickat in justerat årsmötesprotokoll eller protokollsutdrag senast den 10 februari mars. 

Samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och måltider fi nansieras solidariskt av lokalavdelningar-
na, enligt normer som fastställs av styrelsen. 

 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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§ 14

Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktig en röst. Omröstning ska vara öppen 
utom vid val, där den alltid ska vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal översti-
ger antalet poster som ska besättas. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet 
röster. Vid lika röstetal skiljer lotten.  

Vid sluten votering gäller följande: 
På röstsedel anges lika många namn som de platser som ska besättas.  

På röstsedel får endast anges namn som nominerats av valberedningen eller enskild fullmäktig vid mötet 
innan nomineringen förklarats avslutad.  

Vid val av styrelseledamöter får endast anges namn på personer som före mötet har föreslagits i enlighet 
§ 25. Föreligger särskilda skäl kan även annan väljas. Beslut i fråga om särskilda skäl föreligger fattas av 
fullmäktige. Sådant beslut ska biträdas av minst två̊ tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.  

Röstsedel som upptar färre eller fl er namn än det antal poster som ska besättas eller som upptar namn 
som inte nominerats är ogiltig. 

§ 15  

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:  

1. Val av mötesordförande och vice mötesordförande. 
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
3. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
4. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår samt budget för innevarande kalenderår. 
5. Frågor som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet. 
6. Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor, vilka senast åtta veckor före fullmäktigemötet 

skriftligen har anmälts hos styrelsen. 
7. Val enligt § 20 av styrelse. 
8. Val enligt § 27 av revisorer och ersättare för dessa. 
9. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa. 
10. Val enligt § 25 av valberedning. 
11. Val enligt § 24 av ordförande för representantskapet 

Vid fullmäktigemöte kan ärende, som inte upptagits på föredragningslista, tas upp till behandling och 
beslut endast om minst tre fjärdedelar av de vid uppropet närvarande fullmäktige röstar bifall. 

 § 16 

Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen fi nner det erforderligt eller när representantskapet beslutar det 
eller minst 20 fullmäktige skriftligen begär det. Kallelse till extra fullmäktigemöte ska tillsändas fullmäktige 
senast 14 dagar före mötet.  

Stadgeförslag med spårade ändringar 



◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2020 ◊
PROPOSITIONER

Proposition 1

§ 17 

Vid extra fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:  

1. Val av mötesordförande och vice mötesordförande. 
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
3. Frågor som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet. 
4. Av lokalavdelning eller enskild fullmäktig väckta frågor, vilka senast två veckor före mötet skriftligen 

anmälts hos styrelsen. 

§ 18 

Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling och beslut endast upptagas ärende som angivits i kallelse 
till mötet. 

 
Lokalavdelningar 
§ 19  

Föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet förlagd till visst angivet geografi skt område, utgör lo-
kalavdelning av föreningen. Delning av lokalavdelning eller sammanslagning av lokalavdelningar ska 
godkännas av fullmäktige. Ändring av lokalavdelnings stadgar ska godkännas av styrelsen. 

Lokalavdelning ska hålla årsmöte under tiden 1 september 31 januari 15 februari. Justerat protokoll från 
årsmötet ska tillställas föreningen. Om justerat protokoll eller protokollsutdrag inte inkommit från lokalav-
delning senast den 10 februari mars, har lokalavdelning inte rätt att låta sig representeras vid nästföljan-
de fullmäktigemöte. 

Lokalavdelnings årsmöte beslutar om lokalavdelningens medlemsavgift för nästkommande verksam-
hetsår. Medlemsavgiften administreras av föreningen. Utbetalning från föreningen till lokalavdelning av 
lokalavdelnings medlemsavgift sker först när föreningen erhållit justerat protokoll eller protokollsutdrag 
från stadgeenligt årsmöte där medlemsavgiften för det aktuella räkenskapsåret fastslagits. 

En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelningens årsmöte eller allmänna medlemsmöte 
eller om protokoll enligt andra stycket ej tillsänts SYLF:s kansli under två på varandra följande år. För 
vilande lokalavdelning ska medlemsavgiften vara noll kronor. Lokalavdelningens allmänna medlemsmöte 
beslutar om att återuppta verksamheten. 

 Styrelsen 
§ 20 

Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, består av ordförande, förste vice 
ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör samt tre övriga ledamöter. Ordförande, och förste vice 
ordförande och andre vice ordförande utgör styrelsens presidium. 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ordförande, andre vice ordförande och två le-
damöter väljes varje udda år, förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare en ledamot väljes varje 
jämnt år. 
 
§ 21 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är 
närvarande. Omröstning är öppen. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande styrelseledamot äger rätt deltaga i besluten 
genom skriftligen insänt yttrande och votum. 

Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet deltagande ledamots mening ska tagas till proto-
kollet. 

Styrelsens protokoll justeras av styrelsen ordförande för mötet, protokollsförare och utsedd justerings-
person. 

§ 22 

Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom dessa stadgar är förbehållna fullmäktige eller 
representantskap.  

Det åligger styrelsen särskilt 
• att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens uppgift enligt § 2, 
• att verka för föreningens sammanhållning och utveckling, 
• att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning, 
• att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar samt om godkännande av ändring av dessa, 
• att utse och entlediga föreningens tjänstemän, 
• att fastställa avlöningsförmånerna för föreningens tjänstemän, 
• att utse fi rmatecknare, 
• att senast sex veckor före samma års fullmäktigemöte överlämna föregående års räkenskaper till 

revisorerna, 
• att kalla till fullmäktigemöte och representantskapsmöte, 
• att till ordinarie fullmäktigemöte framlägga skriftlig redogörelse för sin verksamhet under det gångna 

verksamhetsåret samt en plan för föreningens verksamhet det kommande verksamhetsåret. 
• att vid förfall av såväl fullmäktige som ersättare valda enligt denna stadgas § 15 punkt 9 utse fullmäk-

tige i Sveriges läkarförbund.  

I frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen, där så kan ske utan olägenhet, 
höra styrelserna för de lokalavdelningar som berörs av ärendet.  

Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet och styrelsens förhandlingar. Förste vice ordföran-
den åligger att biträda ordföranden i ledningen av föreningens verksamhet och att vid förfall för ordföran-
den fullgöra dennes åligganden. Andre vice ordföranden åligger att vid förfall för förste vice ordföranden 
fullgöra dennes åligganden.  

Presidiet ska behandla de ärenden som det ålagts av fullmäktige eller styrelsen. Styrelsen kan bemyndi-
ga presidiet att besluta i sådana ärenden som åligger styrelsen. 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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Representantskap 

§ 23 

Representantskapet är ett inom föreningen rådgivande organ som företräder föreningens lokalavdelning-
ar. 

Lokalavdelningens styrelse har mandat att löpande under året utse vem som ska representera lokalav-
delningen vid SYLF:s representantskapsmöten. Lokalavdelningen äger rätt att utse en ledamot och en 
observatör.  

§ 24  

Representantskapet sammanträder på kallelse av föreningens styrelse. Kallelse, upptagande ärenden 
som ska behandlas, ska utfärdas minst en vecka i förväg. För behandling av ärende, som styrelsen be-
dömer vara brådskande kan representantskapet sammanträda efter kortare kallelsetid.  

Styrelsen ska kalla representantskapet till möte om minst fem lokalavdelningar begär det. 

Ordförande för representantskapet väljs av fullmäktige på ett år och har i uppdrag att tillsammans med 
styrelsen planera representantskapet.  

Vid varje representantskapsmöte utser representantskapet inom sig två representanter att jämte repre-
sentantskapets ordförande justera protokollet. 

Representantskapets protokoll ska uppta representantskapets rådgivande beslut. Har beslut fattats efter 
omröstning, ska detta anges i protokollet med angivande av namn på de ledamöter som företräder från 
beslutet skiljaktig uppfattning. 
 

Valberedning 

§ 25  

Valberedningen väljs för en period om ett år och består av fem ledamöter, varav en sammankallande, 
samt två ersättare. Valberedningen ska till fullmäktigemöte förbereda förekommande val, dock ej valet 
av valberedning. Förslag till val av styrelseledamöter ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast 
sex veckor innan fullmäktigemötet.  

Valberedningen ska, om inte särskilda skäl föreligger, tillställa föreningens kansli fullständiga namnför-
slag i så god tid att dessa kan utsändas med handlingarna till fullmäktigemötet.  

Ersättare träder i tjänst när ordinarie ledamot får permanent förhinder.  

Protokoll 

§ 26 
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Proposition 1

Protokoll

§ 26  

Vid sammanträde med fullmäktige, styrelse och representantskap ska protokoll föras. 

 
Revisorer 

§ 27  

Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två förtroendemannarevisorer och en auktorise-
rad revisor. Två ersättare ska fi nnas för förtroendemannarevisorerna och en ersättare ska fi nnas för den 
auktoriserade revisorn. 

Förtroendemannarevisorerna och deras ersättare väljs för en period av två år. Varje jämnt år väljs en 
förtroendemannarevisor och en ersättare, och varje udda år väljs en förtroendemannarevisor och en er-
sättare. Den som innehar eller under föregående verksamhetsår innehaft styrelseuppdrag är inte valbar 
som revisor eller ersättare. Uppdrag som revisor eller ersättare kan inte under samma verksamhetsår 
kombineras med uppdrag för valberedningen.  

Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revisorns ersättare väljs för en period av ett år. 

Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse, avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper un-
der föregående kalenderår. Denna ska tillställa föreningens kansli i så god tid att den kan utsändas med 
handlingarna till fullmäktigemötet. 

Revisionsberättelse ska framläggas för närmast följande ordinarie fullmäktigemöte. 
 

Stadgeändring  

§ 28 

Ändring av dessa stadgar beslutas av fullmäktigemöte, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. 
Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige. 

För att bli gällande, ska beslut om ändring av dessa stadgar godkännas av Sveriges läkarförbunds för-
bundsstyrelse. 

Stadgeförslag med spårade ändringar 
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Styrelsen föreslår tre ändringar:  
 
1. En ändrad ordalydelse för hur man styrker att man varit delaktig på det möte som orsakat lönebortfall.  
2. Hur lång tid efter en aktivitet som man kan begära lönebortfall ifrån, utan att väcka särskilt ärende för 

undantag, från sex till tre månader.  
3. En ny skrivning om andre vice ordförandes arvode, givet att stadgeändringen går igenom.  

1. En ändrad ordalydelse för hur man styrker att man varit delaktig på det möte som orsakat lönebortfall. 
I praxis är förändringen liten, men möjliggör för SYLF att hantera kompensation för lönebortfall som de 
andra yrkesföreningarna i Sveriges läkarförbund, där närvaro styrks med närvarolista och utdrag över 
månadsinkomster. Förhoppingen är att detta också gör att vi kan automatisera större del av reseräkning-
arna som idag tar mycket av den administrativa tiden.  
 
2. Hur lång tid efter en aktivitet som man kan begära lönebortfall ifrån, utan att väcka särskilt ärende för 
undantag, från sex till tre månader. 
Idag har man sex månader på sig från mötet till dess att fråga om förlorad inkomst ska vara inne hos 
SYLF centralt. Det innebär dels en väldig eftersläpning där det inte sällan inneburit att man kan  utvär-
dera kostnader för evenemang först halvår efter att de skett. Idag kan man om man kommer in med sitt 
äskande för förlorad arbetsinkomst senare än ett halvår ha möjligt att få det prövat hos styrelsen. Den 
skrivelsen föreslår vi är kvar för att säkerställa att det fi nns en chans att få tillbaka sina kostnader.  

Bedömningen är att detta inte är ett sätt att spara in kostnader på deltagande vid aktiviteter, tvärtom tror 
vi fl er skickar sina äskanden då man behöver göra det medan man fortfarande har mötet nära i minnet.  
 
3.  Om stadgeförslaget om att utöka presidiet till att omfatta också andre vice ordförande kommer det 
innebära ett större formellt ansvar för, och behov av tid för att närvara vid presidiemöten med mera. Där-
för föreslås att andre vice ordförande får möjlighet till ersättning för lika många dagar som vice ordföran-
de, samt att andre vice ordförande får ett fast arvode motsvarande 10 % av medelårslönen för legitime-
rad underläkare.

Angående arvodesreglementet för Sveriges yngre läkares förening
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Grundläggande bestämmelser 
 

§1  

1. Mom Bestämmelserna i detta reglemente gäller för av SYLF:s fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s 
styrelse, ordinarie fullmäktige i läkarförbundet, ordförande och vice ordförande vid SYLF:s fullmäkti-
gemöte, ordförande för representantskapet, för SYLF:s förtroendemannarevisorer och valberedning 
samt för, där så anges, förtroendevalda i någon av SYLF:s lokalavdelningar. 

2.  momErsättning ges för den tid som krävs för att göra deltagande möjligt.  

3. momErsättning för förlorad arbetsförtjänst enligt detta reglemente utbetalas när den enskilde ej har 
möjlighet att erhålla ersättning från arbetsgivaren. Förtroendevald i någon av SYLF:s lokalavdelning-
ar ska heller ej ha möjlighet till ersättning från lokalförening eller lokalavdelning. 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst  

§2 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för ledamöter SYLF:s styrelse vid 
följande tillfällen:  

• Sammanträde med SYLF:s styrelse 
• Deltagande vid SYLF:s representantskap 
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte 
• Revisionssammanträde 
• Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokalavdelningsaktiva 
• Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av uppdrag för SYLF, 
• beslutade av styrelsen, beslut kan under särskilda omständigheter delegeras till presidiet. 
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för fullmäktige i Sveriges läkarför-
bunds utsedda av SYLF för:  

• Deltagande som ordinarie fullmäktig vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 
• I förekommande fall förmöte med SYLF kopplat till Sveriges läkarförbunds fullmäktige-möte 

 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för mötesordförande och vice mötes-
ordförande för SYLF:s fullmäktigemöte utsedda av SYLF:s fullmäktige för: 

Tjänstgöring under SYLF:s fullmäktigemöte 
Deltagande i förmöte kopplat till fullmäktigemötet 

Förslag arvodesreglemente med spårade ändringar
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Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för ordförande för re- presentantska-
pet för: 

• Deltagande under SYLF:s fullmäktigemöte 
• Tjänstgöring under representantskapet 
• Deltagande i ett möte med styrelsen inför representantskapet 
• Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av uppdrag för SYLF, beslu- tade av styrelsen. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för SYLF:s förtroen- demannareviso-
rer vid följande tillfällen: 

• Revisionssammanträde, ordinarie
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte, ordinarie och ersättare 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för SYLF:s valbered- ning vid följan-
de tillfällen: 
• 
• Deltagande vid SYLF:s representantskap 
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte 
• För en mötesdag för att möjliggöra intervjuer med sittande styrelse 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för förtroendevald i någon av SYLF:s 
lokalavdelningar vid följande tillfällen: 

• Sammanträde med SYLF:s representantskap, ordinarie ledamot och om styrelsen så beslutar också 
observatör 

• Sammanträde med SYLF:s fullmäktige, ordinarie fullmäktige 
• Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokalavdelningsaktiva 
• Sammanträden med, av styrelsen beslutade interna såväl som externa arbets- grupper 

Det krävs inte att den förtroendevalda har ett styrelseuppdrag i lokalavdelningen för att vara berättigad 
till ersättning. Med lokalt förtroendevald förstås här medlem som utsetts av lokalavdelningen för ett spe-
cifi kt uppdrag. SYLF:s styrelse äger, då särskilda omstän- digheter så föranleder, rätt att besluta om att 
ersättning ska utbetalas enligt andra grunder än som sägs i reglementet. 

§3 

Ersättning utbetalas under obetald tjänstledighet, föräldraledighet utan föräldrapenning- förmån, semes-
ter eller jourkompensationsledighet samt i övriga fall för ledighet som be- höver arbetas igen. Förtroen-
devald ska styrka på vilket sätt inkomst förlorats eller kompensationsarbete behövt utföras ska uppvisa 
månadsinkomst och kunna styrka närvaro vid mötet. I det fall förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänst-
ledighet med bibehållen lön, och ej behöver ta igen denna tid, utbetalas ingen sådan ersättning. Om 
ersättning utbetalas från lokalavdelning eller lokalförening är den förtroendevalda ej berättigad till ersätt-
ning. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inkluderar styrelsens telefonsammanträden, utbetalas 
därför i normalfallet inte ersättning. 
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För förtroendevald verksam på heltid i bemanningsföretag eller på heltid som egenföre- tagare inom 
hälso- och sjukvården utbetalas, i ovan angivna fall, ersättning baserad på medellönen för icke-legitime-
rade läkare, legitimerade läkare eller specialistläkare enligt senaste nationella årsstatistik publicerad av 
Sveriges läkarförbund. 

Om synnerliga skäl fi nns kan ett mötesarvode utbetalas till förtroendevald som saknar sådana inkomster 
som anges ovan, eller där lönebortfall inte kan beräknas. Exempelvis kan den som studerar, forskar, är 
arbetssökande eller är timanställd komma ifråga för sådant arvode. Beslut om sådant arvode och arvo-
dets storlek ska fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, där den som i förekommande fall berörs 
inte deltar i beslutet. Som riktmärke för arvodets storlek används Sveriges läkarförbunds årsstatistik på 
samma sätt som i andra stycket. 

§4 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt §§ 2, 9, 10, 11 och 12 ska för heldag baseras på individuell 
månadslön och beräknas enligt följande: 

För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp:
(Aktuell månadslön x 12) / 150 

För övriga: 
(Aktuell månadslön x 12) / 250 

Vid kortare frånvaro än heldag ersätts det faktiska lönebortfallet. 

 §5 

För styrkt tjänstepensionsbortfall utbetalas ersättning i form av inbetald pensionsavgift till en av den 
förtroendevalde vald förvaltare. SYLF betalar in mellanskillnaden mellan fak- tiskt inbetald pensionsavgift 
från ordinarie arbetsgivare och den pensionsavgift den för- troendevalde skulle ha fått om han eller hon 
tjänstgjort på ordinarie tjänsteställe. Ersätt- ning för förlorad rätt till förmånsbestämd pension eller mins-
kad nivå på förmånsbestämd pension utbetalas inte. Styrelsen kan om särskilda skäl fi nns besluta att 
tjänstepensions- bortfall ska ersättas på annat sätt än vad som anges i första stycket. 
 

§6 Ersättning utbetalas på löneutbetalningsdag, givet att komplett ansökan inkommit till kansliet senast 
den tredje samma månad. Ansökan som kommer in efter den tredje eller behöver kompletteras betalas 
ut nästkommande månad. Ansökan ska komma in senast tre månader efter tillfället man söker ersättning 
för.  
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Arvode 

§6 

Vid sammanträde arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag utbetalas ett arvode ba- serat på den se-
naste angivna medelårslönen för legitimerad underläkare publicerad i Sveriges läkarförbunds nationella 
årsstatistik och beräknas enligt följande: 

För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp: 
(ovan angiven medelårslön) /150 

För ledamot av föreningens styrelse och för ledamot i extern arbetsgrupp: 
(ovan angiven medelårslön) / 250 

Sammanträden arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag ska i möjligaste mån undvikas.  

§7 

För föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter utbetalas per verksamhetsår ett fast arvodes-
belopp baserat på den senast angivna medelårslönen för legitimerad underläkare publicerad i Sveriges 
läkarförbunds nationella årsstatistik.  

• För ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 18 procent av ovan angiven medelårslön. 
• För förste vice ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 12 procent av ovan angiven medel-

årslön. 
• För andre vice ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 10 procent av ovan angiven medel-

årslön. 
• För övriga i styrelsen utbetalas ett fast arvode motsvarande 8 procent av ovan angiven medelårslön. 
• Framräknade arvodesbelopp avrundas till närmaste 100-tal kronor. Arvodet utbetalas kvartalsvis. 
 

§8 

För uppdrag som förtroendemannarevisor eller ledamot i valberedningen utbetalas inget arvode. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i särskilda fall 

§9 

SYLF:s ordförande äger rätt att, utöver de arbetsinsatser som täcks av §2 erhålla ersätt- ning för förlorad 
arbetsförtjänst för upp till 50 arbetsdagar per verksamhetsår. SYLF:s förste vice ordförande och andre 
vice ordförande äger rätt att utöver de arbetsinsatser som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad ar-
betsförtjänst för upp till 10 arbetsdagar per verksamhetsår. Övriga styrelseledamöter äger rätt att utöver 
de arbetsinsatser som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 5 arbetsdagar 
per verksamhetsår. 

Förslag arvodesreglemente med spårade ändringar
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§10  

Chefredaktören för Moderna Läkare äger rätt att, vid behov, erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
för upp till 3 arbetsdagar per utgivningstillfälle. 

 §11 

Avgående chefredaktör för Moderna Läkare äger rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 
upp till 5 arbetsdagar vid överlämnande till tillträdande chefredaktör. 

 §12 

Avgående ordförande för föreningen äger rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 
5 arbetsdagar vid överlämnande till tillträdande ordförande. 
 

Övrigt  

§13 

När en ledamot enligt SYLF:s stadgar vid permanent förfall fullgör annan ledamots upp- gifter är denna 
ledamot berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor som frånvarande ledamot. 

§14 

Ändringar eller tillägg av detta arvodesreglemente ska beslutas av SYLF:s fullmäktige.

Förslag arvodesreglemente med spårade ändringar
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Styrelsen föreslår ett antal förändringar i föreningens Resereglemente.   

Paragraf 1. 4 mom.  
Idag ersätter reglementet medföljande passagerares biljett och boende vid behov av barnpassning för 
barn upp till ett års ålder. Revisorerna har godkänt att samma summa ska kunna användas för barnpass-
ning, men efterfrågat en tydligare skrivning i reglementet, särskilt då det kan innebära lägre kostnader än 
för medföljande anhörig.  
 
Paragraf 3.  
Idag ersätts resekostnader för bil upp till 150 kilometer. För resor som är längre än så ska kostnader 
motsvarande lämpligt alternativ färdsätt ersättas. Det innebär ett rätt stort tolkningsutrymme, och SYLFs 
styrelse föreslår på inrådan av sin redovisningsbyrå att ersätta milersättning med egen bil enligt Skatte-
verkets regler.  
 
Paragraf 4, 3 mom: Nu när fullmäktige sker längre in på året, påverkas också möjligheterna att få in 
betalningar på rätt budgetår och med det svårigheter att redovisa dem. I dag har SYLF en gräns om att 
man kan få ersättning upp till sex månader efter det att kostnaden uppstått; det innebär att nära hälften 
av årets inkomstersättningar och reseräkningar skulle kunna belasta fel år. För fullmäktige innebär det att 
SYLF kan beräkna solidarisk fi nansiering först i november, och kräva betalning först i december.  
 
Därför föreslår styrelsen att “Om ersättningsanspråk lämnas senare än 6 månader kan ersättning utbeta-
las om särskilda skäl föreligger”,  

Ändras till:  

“Om ersättningsanspråk lämnas senare än 3 månader kan ersättning utbetalas om särskilda skäl förelig-
ger”.  

Paragraf 4, 3 mom:  
För att minimera våra kostnader för redovisningsfi rman har vi redan idag gjort avsteg i praktiken från den 
här skrivelsen. Senast 10 varje månad behöver kansliet lämna reseräkningarna till Klara papper, varpå 
det utbetalas senast den 25 eller närmast helgfria dag. Mängden reseräkningar varierar mycket över 
året, därför vore det bra med en tydlig brytpunkt för att kunna planera det administrativa arbetet.  

Därför föreslår styrelsen att “Utbetalning av reseräkning från kansliet sker senast en månad efter det att 
reseräkning lämnats”,  

Ändras till:  

§6 Ersättning utbetalas på löneutbetalningsdag, givet att komplett ansökan inkommit till kansliet senast 
den tredje samma månad. Ansökan som kommer in efter den tredje eller behöver kompletteras betalas 
ut nästkommande månad.  

Styrelsen föreslår fullmäktige att med anledning angivna ovan  

Att anta resereglementet  
 

Förslag ändring av SYLF:s reseregelemente
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RESEREGLEMENTE FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING 

(Fastställt av SYLF:s Fullmäktige den 3 maj 2019, med giltighet från och med 4 maj 2019) 

Grundläggande bestämmelser 

§ 1 

1 momBestämmelserna i detta reglemente gäller för av SYLF:s fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s sty-
relse, ordinarie fullmäktige i Sveriges läkarförbund, ordförande och vice ordförande vid SYLF:s fullmäkti-
gemöte, ordförande för representantskapet, för SYLF:s förtroendemannarevisorer och valberedning vid 
resa för föreningens räkning. Reglementet tillämpas även för lokalt förtroendevalda vid resa i samband 
med SYLF:s fullmäktigemöte, representantskap och introduktionskurs för lokalaktiva samt vid resor i 
samband med möten med, av styrelsen beslutade, interna såväl som externa ar- betsgrupper. Det krävs 
inte att den lokalt förtroendevalda har ett styrelseuppdrag i lokal- avdelningen för att vara berättigad till 
ersättning. Med lokalt förtroendevald förstås här medlem som utsetts av lokalavdelningen för ett specifi kt 
uppdrag. 

2 momVid tjänsteresa med övernattning ersättes styrkta utgifter för boende. Boende ersättes endast då 
övernattning krävs för deltagande i den aktuella aktiviteten. Boende ska bokas så kostnadseff ektivt som 
möjligt. 

3 momFöreningens ordförande och föreningssekreterare kanslichef tillsammans äger, då särskilda 
omständigheter så föranleder, besluta att ersättning ska utbetalas enligt andra grunder än som sägs i 
reglementet.  

4 momVald ledamot i SYLF:s styrelse med barn upp till ett års ålder kan erhålla ersättning för kostnader 
för resa och boende för barnet och medföljande barnpassare eller för professionell barnpassning, om 
medföljandet detta är nödvändigt för att ledamoten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Denna typ av 
ersättning är förmånspliktig och SYLF:s kansli kommer att rapportera förmånsvärdet till skattemyndig-
heten. Det åligger ledamoten att betala förmånsskatt. SYLF ersätter kostnaden för barnet med priset för 
ordinarie barnbiljett. 

 
§ 2 

Traktamente utbetalas inte vid tjänsteresa för SYLF:s räkning. Vid tjänsteresa förenad med övernattning 
där måltider ej ingår kan SYLF ersätta utlägg för måltider. Kostnader som ska ersättas av SYLF bör inte 
överstiga den ersättning som kan utbetalas som skattefritt traktamente. Beslut om ersättning för utlägg 
ska fattats av styrelsen innan resan företas. Om beslut av tidsskäl ej kan fattas av styrelsen kan beslut 
fattas av presidiet. 

 

Förslag resereglemente med spårade ändringar
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Resekostnadsersättning  

§ 3  

Färdbiljetter ska bokas så kostnadseff ektivt som möjligt och resans miljöpåverkan ska övervägas. Tåg 
och buss är att föredra framför fl yg och bil när detta av tidsskäl är möjligt. 

 Resekostnadsersättning utbetalas enligt följande: 

• Tåg och båt:Avgift för första klass. 
Buss:Avgift för färdbiljett. 

• Flyg:Avgift för ekonomiklass. 
• Egen bil:För egen bil som används i samband med tjänsteresa utbetalas kilometerersättning med 

det belopp som enligt Skatteverket kan betalas ut utan förmånsbeskattning. Vid resa som omfattar 
mer än 150 kilometer maximeras bilersättningen mot- svarande kostnaden för färd med lämpligaste 
allmänna färdmedel, om det ej av andra skäl som t.ex. tidsskäl, transport av omfattande kursmaterial 
eller samåkning framstår som lämpligare med bil. 

• Taxi:Taxikostnader ersättes om det t.ex. av tidsskäl är olämpligt med allmänna färdmedel. 
 

Reseräkning 

§ 4 

1 mom reseräkning ska anges förrättningsställe och resans ändamål. Utlägg för resekostnader ska styr-
kas med originalkvitto/biljett. 

2 mom Om taxi använts, ska kvitto på beloppet bifogas reseräkningen, varvid också färdsträckan ska 
anges. 

3 mom Ersättningsanspråk ska avlämnas till kansliet snarast efter det att resan avslutats. Om ersätt-
ningsanspråk avlämnas senare än sex tre månader efter det att resan avslutats kan ersättning utbetalas 
om särskilda skäl fi nns. Beslut om särskilda skäl fi nns fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, 
där den som i förekommande fall berörs inte deltar i beslutet.  

4 mom Komplett reseräkning som inkommer senast den tredje i månaden skall utbetalas den 25:e eller 
närstående bankdag samma månad. Reseräkning som inkommer efter den tredje eller behöver komplet-
teras utbetalas kommande månad den 25:e eller närstående bankdag. Utbetalning av reseräkning från 
kansliet sker senast en månad efter det att reseräkning lämnats. 

 
5 mom För förtroendevalda i SYLF:s styrelse kan digital rutin ersätta §4 1-2 mom.

Förslag resereglemente med spårade ändringar



◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2020 ◊
PROPOSITIONER

Proposition 4

Intäkter  

Förra årets fullmäktige tog beslut om budget också för 2020, men intäktsfallet är så stort att styrelsen vill 
återkomma till fullmäktige med en reviderad budget för att öka transparensen i föreningen.

Inför 2020 står vi inför utmaningen att bedriva minst lika god kvalité på sitt arbete som tidigare år, men 
med nästan en miljon i minskade intäkter. Medlemsöverföringen av färdiga specialister till andra yr-
kesföreningar i Sveriges Läkarförbund (SLF) resulterade i att toppnoteringen i augusti 2019 med drygt 
14000 medlemmar landade i ett resultat om 11500 medlemmar. Med kommande överfl ytt av studerande-
medlemmar och en korrigering för medlemmar som fortfarande är ST-läkare och vidare budgeterar vi för 
intäkter motsvarande 12000 medlemmar.  
 
Samtidigt har SLF med nytt medlemshanteringssystem också bättre kontroll på vilka medlemmar som 
faktiskt betalar sin medlemsavgift, och idag får SYLF bara ersättning för de medlemmar som faktiskt 
betalar. Detta är också beräknat för och vi räknar med en relativt hög betalningsvilja, 96 %.  

Övriga intäkter kommer från Moderna läkare där vi ökar ambitionerna för annonsintäkter och samarbetet 
med Appendix som sträcker sig enbart till första numret av Moderna Läkare. 

Kostnader 

Förra årets fullmäktige tog beslut om en fördelning av kostnader kopplat till SYLF:s ändamålsparagrafer.  

God och värdig anda – Identitetsskapande verksamhet, som syftar till sammanhållning hos medlem-
marna. Här ligger kostnader för stöd till lokalavdelningarna, fullmäktige, introkurs, repskap men också 
styrelsens arbete. En underkategori är Kansli och drift, som nämns mer nedan.  

Yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intresse – Projekt som syftar att stärka underläkares situa-
tion på arbetsmarknaden. Här ryms utåtriktade aktiviteter, påverkansarbete och också deltagandet i SLF 
fullmäktige.  

Utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen – Projekt och verksamhet som belyser utbildnings-
situationen. Precis som ovan kopplat till kostnader för påverkansarbete. Här fi nns också kostnaden för 
analysverktyg för AT-rankingen.   

Hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling – Påminner om de två övre projektställena. Här 
ryms också det internationella engagemanget i European Junior Doctors, EJD, och Nordiska Rådet för 
Yngre Läkare, NRYL, där vi bevakar utvecklingen för yngre läkare.  

Till alla fyra övre kontoställen fi nns kansliets personal tillgänglig. En stor del av kansliets vardag är att 
planera evenemang som fullmäktige och repskap, men också lokalavdelningsstöd. Personalkostnader 
och driftskostnader liksom hyra, försäkringar, IT-drift, redovisning m.m. ryms i Kansli och drift som är att 
se som en organisationsövergripande resurs. Under året har vi påbörjat att se över vilka kostnader som 
går att skära i. Utlokaliseringen från Villagatan har lett till något ökade kostnader, och i år belastas också 
fl yttkostnader tillbaka på det kontot. 

Budgetproposition 2020
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Resultat 

Vi ser att det är en utmaning att ha bibehållen verksamhet inom ramen för intäktsfallet och samtidigt göra 
ett nollresultat. Målet är en budget i balans men vi budgeterar för ett minusresultat 2020. Vi har skurit i 
kostnader för marknadsföring, lokalkostnader, administrativa kostnader och gör en betydande neddrag-
ning av konsultkostnader, men också i kostnader för utbildning. Samtidigt har det funnits en långsiktig 
vilja att nyttiggöra mer av förenings kapital i SYLF:s verksamhet. Underbudgeteringen i resultatbudgeten 
föreslås därför fi nansieras genom att sälja av en del av föreningens kapital som idag (i mitten av mars 
2020) ligger på 21 miljoner kronor. 

Vid det tillfälle då budgetpropositionen klubbades var det fortfarande inte tydligt hur stort covid-19 skulle 
slå mot samhället, eller att fullmäktige skulle bli digitalt. I kostnadsstället SYLF:s demokratiska organisa-
tion ryms både fullmäktige och repskap. Styrelsen har inte ändrat omfattningen för totalen för detta trots 
att mötet digitaliseras - utan ambitionen är att göra repskapet bredare och att fl er ska kunna delta där för 
att stärka föreningen i hela landet. Vilken omfattning det kommer få kommer styrelsen kunna bedöma 
först när man vet hur stor inverkan utbrottet fått på övrig ordinarie verksamhet. 

Förslag på budget för 2020 fi nns på, kommande, sida, 71.

Budgetproposition 2020
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Förslag budget 2020:
Intäkter 6 393 tkr

Medlemsavgifter 6 083 tkr

Moderna Läkare 75 tkr

Vidarefakturerade kostnader 35 tkr

Gottgörelse p-stiftelse 100 tkr

Kostnader

God och värdig anda 3 871 tkr

Styrelsen 1 417 tkr

SYLF:s demokratiska organisation 1 295 tkr

Moderna Läkare 503 tkr

Stöd tilllokalavdelningar 317 tkr

Valberedning 69 tkr

Revision 170 tkr

Drift och service

Kansliet (hyra, löner, medlemsfrågor, driftsavtal, medlemsutskick. 
webb, påverkan mm)

2 101 tkr

Yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen 312 tkr

Kommunikation och påverkan 45% 175 tkr

Samarbete med SLF m.fl . (SLF fum) 37 tkr

Hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling 290 tkr

Internationellt samarbete 115 tkr

Kommunikation och påverkan 175 tkr

Utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen 89 tkr

Kommunikation och påverkan 39 tkr

Stöd för AT-ranking 2020 50 tkr

Resultat: -270 tkr

SYLFs styrelse föreslår med anledning av ovan fullmäktige:  
Att anta budgeten för 2020. 

Budgetproposition 2020
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Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2021 förblir oförändrad.  

Förslag till beslut  

Att medlemsavgiften för SYLF 2021 är 44 kronor per månad, det vill säga 528 kronor per år. 

Medlemsavgift  



INNEHÅLL

Val
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Valberedningen har uppdraget att föreslå val till styrelsen, mötesfunktionärer och revisorer. Dessutom 
föreslår valberedningen ordförande till repskapet samt SYLFs ledamöter till Läkarförbundets fullmäktige.

Val av valberedning bereds inte innan fullmäktigemötet. Det är upp till fullmäktige att under mötet föreslå 
och välja valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Val till styrelsen regleras i SYLFs stadgar §20

Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, består av ordförande, förste vice ordfö-
rande, andre vice ordförande, chefredaktör samt tre övriga ledamöter. Ordförande och förste vice ordfö-
rande utgör styrelsens presidium

Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ordförande, andre vice ordförande och två leda-
möter väljs varje udda år, förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare en ledamot väljs varje jämnt 
år.

På fullmäktigemötet 2020 ska därmed vice ordförande, chefredaktör/ledamot samt en ledamot väljas för 
perioden 2020-2022.

Valberedningens uppdrag

SYLFs valberedning utsågs vid FUM 2019 och har bestått av Anne Liljedahl (Sammankallande), Emma 
Terner, Anna Karlsson, Greg Winski och Hanna Lindblad fram till februari 2020, då Hanna avsade sig upp-
draget pga personliga skäl och Eirik Engel Vågsholm gick in som ordinarie från sin suppleantplats.
Valberedningen påbörjade sitt arbete efter FUM 2019 och har under året haft regelbundna möten via te-
lefon samt deltagit på representantskapet 2019. Samtliga lokalföreningar har anmodats att inkomma med 
nomineringar och valberedningen har aktivt sökt upp kandidater.

Intervjuer har skett med samtliga ledamöter i nuvarande styrelse, inklusive Maria Ehlin Kolk, som klev av 
sin post som vice ordförande i November 2019 pga att hon fått jobb på regeringskansliet,  för att få en så 
bra bild av styrelsens arbete och kompetensbehov som möjligt.Samtliga ledamöter har också tillfrågats om 
de ställer upp för omval till styrelsen.

Därefter har samtliga kandidater till detta val intervjuats via det digitala mötesverktyget Zoom. 
En strukturerad intervjumall har använts (med lite variation beroende på vilken post det rör sig om) och 
kandidaterna har bedömts avseende personliga egenskaper och professionalism. Några av de aspekter 
som tagits i beaktande är bland annat engagemang, motivation, samarbetsförmåga, struktur, lokal- och 
kärnfackliga kunskaper, förståelse för uppdraget och kunskap om föreningen. Därutöver har valberedning-
en på gruppnivå i möjligaste mån tagit hänsyn till ålder, kön, specialitet, hur långt man kommit i karriären 
och geografi sk spridning.

Samtliga kandidater har varit mycket väl lämpade att klara uppdraget som styrelseledamot i SYLF. Valbe-
redningen har därför haft den svåra, men angenäma uppgiften att utifrån ett överfl öd av lämpliga kandi-
dater föreslå den i vår mening bästa gruppen. Förslaget till val är fattat av en enig valberedning och är att 
betrakta som en helhet.

Valberedningens arbete
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Valberedningens förslag och motiveringar

Mötesordförande 

Anna Bergkvist (Styrelsepost / Koncentria AB)

Vice mötesordförande 

Kristin Arthur (SYLF Stockholm)

Protokolljusterare tillika rösträknare

Mattis Gärtner Nilsson, SYLF Mellersta Skåne

Jonas Eriksson SYLF Stockholm

Vice Ordförande, ordinarie val för perioden 2020-2022

Valberedningen förordar val av Ada Kapetanovic till posten som vice ordförande för perioden 2020-2022. 
Ada var från början nominerad till posten som chefredaktör, men efter noggrant övervägande i valbered-
ningen kom vi fram till att hennes kompetens skulle göra sig bättre på denna post.
Ada gör en ST i radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i hennes tjänst ingår att arbeta på fl era 
olika enheter i regionen. Radiologin har länge legat i framkant vad gäller implementering av nya arbetssätt 
och befi nner sig i gränslandet gentemot AI och medicinsk teknik. Vi ser att Adas erfarenheter inom denna 
specialitet kan komma väl till pass i SYLF:s styrelse och även i Läkarförbundet i stort. 
Vi ser goda ledaregenskaper i Ada, då hon har en stark grundfacklig kunskap och vana i att leda olika 
grupper inom t.ex. förhandling och olika processer inom regionen för att förbättra villkoren för underläkare. 
Vi står inför stora utmaningar med en föränderlig sjukvård och där ser vi att Adas unika kompetenser från 
såväl arbetet som ST-läkare i radiologi som hennes gedigna fackliga erfarenhet kommer att kunna bidra 
mycket till styrelsens arbete. Ada har ett stabilt lokalfackligt engagemang och hennes erfarenhet spänner 
över fl era nivåer i den fackliga organisationen. Ada är aktiv som vice ordförande i SYLF Göteborg och har 
tidigare varit ordförande och sekreterare i samma förening. Innan det var hon också engagerad i styrelsen 
i SYLF Östra Skåne som sekreterare. Ada sitter som styrelseledamot i sektion SU (Sahlgrenska) i Västra 
Götalands Läkarförening (VGLF), samt ledamot i föreningens förhandlingsdelegation.  Dessutom har Ada 
erfarenhet av grundfackligt arbete som klinikombud och skyddsombud, nu senast på kliniken för Radiologi 
på Sahlgrenska. I egenskap av klinikombud sitter hon även med i lokal samverkansgrupp. Sammantaget 
ger hennes olika fackliga uppdrag en bred och god insikt hur fackligt arbete bedrivs på fl era olika nivåer, 
vilket vi ser som en viktig del som Ada kan bidra med till styrelsens arbete. Underläkarfrågorna ligger 
henne varmt om hjärtat och t.ex. Har Ada varit med i processen av införandet av Schysst rekrytering i 
ansökningsprocessen för AT-läkare på Sahlgrenska. Arbetsmiljö är ett fokus som börjat ta allt mer plats, 
allteftersom kollegor slutar och det är svårt att rekrytera nya.  
Ada har gett ett mycket gott och stabilt intryck i såväl nominering, och som i intervju och vi rekommenderar 

varmt Ada till posten som vice ordförande i SYLF. 

Mötesfunktionärer FUM

Styrelse
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Chefredaktör/ledamot, ordinarie val för perioden 2020-2022

Valberedningen förordar val av Maria Valeur till posten som chefredaktör/ledamot för perioden 2020-2022. 
Maria är AT-läkare i Västerås och sitter i SYLF Västmanlands styrelse sedan januari 2019.
Maria är sedan 2018 skribent för Moderna Läkare och hon besitter stor kunskap i vad som krävs för att 
bedriva arbetet som chefredaktör. Denna erfarenhet har hon fått genom sitt täta samarbete med tidningen 
som skribent. Maria har visat ett stort engagemang för att lyfta lokalfackliga frågor och har visat god kän-
nedom om de ämnen som medlemmar runt om i landet tidigare visat intresse för. 
Maria har en facklig bakgrund som vice ordförande för SLF Student och har även haft ett lokalt engage-
mang i SLF Student Skåne. Maria har också varit ledamot i valberedningen för SYLF 2019. 
Som AT-läkare med erfarenhet av underläkararbete i tre olika regioner tror vi att Maria kan berika styrel-
sen med egna erfarenheter och kännedom om de utmaningar vi står inför vad gäller väntetider till AT och 
osäkra vikariat. Sist men inte minst har Maria länge visat ett stort engagemang inför arbetet med moderna 
läkare och vi tror att Maria kommer göra ett utmärkt arbete som chefredaktör samt vara ett värdefullt till-

skott till SYLFs styrelse.

Nominerad av SYLF Göteborg, SYLF NVGL

Ledamot , ordinarie val för perioden 2020-2022
Valberedningen förordar omval av Rofi da Ghazvinian till posten som styrelseledamot för perioden 2020-
2022. Rofi da har en bred och viktig bakgrund med läkarstudier utomlands i både Rumänien och Ungern 
och var redan då engagerad i studentföreningar motsvarande SLF Student Utland. Hon har också erfa-
renhet från lokalt SYLF-arbete i SYLF Malmö och i hennes specialitetsförening innan hon för två år sedan 
tog klivet upp till den nationella styrelsen. Här har hon haft fokus på likarätt, internationellt arbete och 
utbildningsfrågor. I höstas blev hon också invald i SLFs förbundsstyrelse. Rofi das erfarenhet från styrel-
searbetet och kontakter in i såväl SLFs förbundsstyrelse som specialitetesföreningarna tror vi kommer bli 
viktiga de närmsta två åren och hon är därför vårt förslag till posten.

Nominerad av SYLF Uppsala, SYLF Mellersta Skåne, SYLF Nordvästra Skåne (chefredaktör/ledamot) 
och SYLF Östra Skåne

Övria nominerade till Styrelsen
Vice ordförande: 
Tora Borén, (Stockholm), nominerad av SYLF Örebro
Eva Amtkil (Malmö), nominerad av SYLF Malmö, SYLF Nordvästra Skåne, SYLF Mellersta Skåne och 
SYLF Östra Skåne.

Ledamot:
Tarek Youssri, (Malmö), nominerad av SYLF Malmö, SYLF Mellersta Skåne, SYLF Nordvästra Skåne och 
SYLF Östra Skåne.
Robert Holmqvist (Sörmland), nominerad av SYLF Uppsala
Stefan Peyda (Västernorrland), nominerad av SYLF Västernorrland
Elias Berge (NVGL), egen kandidatur och nominering av SYLF NVGL
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Det defi nitiva antalet delegater SYLF kan delta med på SLF-FUM meddelas efter att valberedningens 
förslag måste vara klart, men beräknas preliminärt till 18. I vår nominering har vi utgått ifrån antalet med-
lemmar som föreningen representerar, men även sett till att samtliga föreningar som uttryckt intresse får 
möjlighet att skicka minst en delegat. Antalet suppleanter begränsas till motsvarande antal. Båda listorna 
är ordnade utifrån prioritetsordning ifall det preliminära antalet delegater till SLF FUM skulle visa sig vara 
mindre/större.

Ordinarie fullmäktige:

SLF FUM 1   Styrelsen   SYLF centralt
SLF FUM 2   Styrelsen   SYLF centralt
SLF FUM 3   Styrelsen   SYLF centralt
SLF FUM 4   Styrelsen   SYLF centralt
SLF FUM 5   Styrelsen   SYLF centralt
SLF FUM 6   Louise Madsen  SYLF Stockholm
SLF FUM 7   Tarek Youssri   SYLF Malmö
SLF FUM 8   Robin Midhage  SYLF Uppsala
SLF FUM 9   Mattis Gärtner Nilsson SYLF Mellersta Skåne
SLF FUM 10   Joakim Bunne   SYLF Norrbotten
SLF FUM 11   Taymaz Foladi   SYLF Stockholm
SLF FUM 12   Emma Furberg  SYLF Västernorrland
SLF FUM 13   Shadi Ghorbani  SYLF Östra Skåne
SLF FUM 14   Maria Belikova  SYLF Stockholm
SLF FUM 15   Robert Holmqvist  SYLF Sörmland
SLF FUM 16   Agnes Holmgren  SYLF Blekinge
SLF FUM 17   Patrik Pettersson  SYLF Malmö
SLF FUM 18   Frida Söder   SYLF Norrbotten

Suppleanter:

SLF FUM suppleant 1  Jonas Eriksson  SYLF Stockholm
SLF FUM suppleant 2  Magdalena Wlad  SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 3  Lovisa Backemar  SYLF Stockholm
SLF FUM suppleant 4  Katarina Friberger-Pajalic SYLF Malmö
SLF FUM suppleant 5  Camilla Ringström  SYLF Stockholm
SLF FUM suppleant 6  Anton Engvie   SYLF Östra Skåne
SLF FUM suppleant 7  Luwam Zewenghiel  SYLF Sörmland
SLF FUM suppleant 8  Evelina Rosenqvist  SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 9  Cechael Sparrfelt  SYLF Stockholm
SLF FUM suppleant 10 Hanna Nilsson   SYLF Norrbotten
SLF FUM suppleant 11 Jasmin Vasquez  SYLF Malmö
SLF FUM suppleant 12 Fredrik Brandberg  SYLF Malmö
SLF FUM suppleant 13 Shakhabidin Nuriev  SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 14 Hanna Dahlén   SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 15 Maria Widz   SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 16 Victoria Jansson  SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 17 Gabriel Dasouki  SYLF Uppsala
SLF FUM suppleant 18 Ruut Lonkila   SYLF Uppsala

Delegater till Läkarförbundets fullmäktigemöte 
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Förtroendemannarevisorer

SYLF har två ordinarie förtroendemannarevisorer och två ersättare, som väljs för mandatperioder om två 
år. Ett val hålls årligen, så att revisorerna väljs omlott. 

Valberedningen föreslår att:
Hanna Liljebäck, SYLF Skaraborg väljs till förtroendemannarevisor för perioden 2020-2022 
Joakim Bunne, SYLF Norrbotten väljs till förtroendemannarevisor suppleant för perioden 2020-2022.

Auktoriserade revisorer

De auktoriserade revisorerna väljs för en period om ett år, det vill säga till och med nästa ordinarie full-
mäktigemöte.
Valberedningen förordar Moore Stephens Allegretto AB som auktoriserad revisor för perioden 2020-
2021.

Ordförande Repskapet

Valberedningen föreslår Agnes Holmgren till posten som repskapsordförande 2020.  
Agnes är ordförande i SYLF Blekinge sedan januari 2019 och arbetar till vardags som ST-läkare på in-
fektionskliniken i Region Blekinge där hon även är klinik- och skyddsombud. Hon är ledamot i Blekinge 
läkarförenings styrelse, har under 2019 skrivit krönikor i Moderna Läkare och är huvudansvarig för de 
läkarstudenter som kommer till Blekinge från Lunds universitet. 
Som person beskrivs Agnes av SYLF Blekinge som vänlig, strukturerad och handlingskraftig. Hon räds 
inte att själv hugga i när det behövs men har under sitt ordförandeskap även utvecklat sina ledaregen-
skaper och mentorsroll. Agnes har deltagit i 2 repskap tidigare och har tagit inspiration till hur hon skulle 
kunna bidra till ett eff ektivt och givande repskap. Hon har tänkt på vad som behöver planeras i förväg om 
hon skulle hon väljas tillposten. Som ordförande är hon duktig på att leda och organisera möten lokalt. Hon 
tar en ledarroll för att kunna hålla koll, är väldigt för ordning och reda och har glimten i ögat för att kunna 

göra roliga aktiviteter vid sidan av.

Nominerad av SYLF Blekinge

Övriga nominerade:
Stina Fredriksson (SYLF Malmö) nominerad av SYLF Malmö, SYLF Mellersta Skåne, SYLF Nordvästra 
Skåne.

I enlighet med SYLF:s stadgar förbereder inte valberedningen detta val. Det är upp till fullmäktige att under 
mötet föreslå och välja valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Revisorer

Valberedning
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Ada Kapetanovic 1990

Verksamhet Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Mölndal

ST-läkare i radiologi 2017/2016

Arbetsgrupp för underläkarvikariat
med traditionella sjuksköterskeuppgifter

2019-

Almedalsstipendiet
Delegat SLF FUM

2019
2019

Ledamot i områdessamverkansgrupp
Område 4, Sahlgrenska Univ. sjukhuset

2020-

Styrelseledamot och ekonomiansvarig
Sektion SU, Västra Götalands LF

2019-

Ledamot av förhandlingsdelegationen
Sektion SU, Västra Götalands LF

2019-

Vice ordförande, SYLF Göteborg
Ordförande, SYLF Göteborg

2020-
2019-2020

Delegat SYLF Göteborg, SYLF FUM
Sekreterare, SYLF Göteborg

2019
2018-2019

Sekreterare, SYLF Östra Skåne
Adj ledamot, SYLF Östra Skåne

2017-2018
2016-2017

Lokala fackliga uppdrag för lokalförening, fortsättning:
Klinikombud tillika skyddsombud, Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-
Ledamot i lokal samverkansgrupp, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018-2019
Klinikombud tillika skyddsombud, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018-2019

Fackliga utbildningar:
Facklig bas- och fortsättningskurs, SLF centralt, 2019
SYLF:s introduktionskurs, 2018

Övriga meriter:
AT-lots (grupphandledning för AT-läkare tillsammans med leg psykolog), Sahlgrenska Univ. sjukhuset, 2020-

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Agnes Holmgren 1990

ST-läkare 2017/2015

jfwhie

Delegat för SYLF vid SLF FUM
Fullmäktigeledamot SYLF FUM

2019
2020

Ledamot Blekinge läkarförening
(personärendegrupp, BT-grupp,

2020-2021

arbetsmiljögrupp)
Klinikombud och skyddsombud 2019-2020
på infektionskliniken

Ledamot SYLF Blekinge
Ordförande SYLF Blekinge

2017-2018
2018-2019

• Övergripande studierektor för läkarstudenter på Blekingesjukhuset, varit med och startat upp
placeringen på medicinkliniken 2018, arbetar med att även starta upp primärvården, kirurgen och
ortopedens placeringar.

• Är i slutfasen av kursen ”specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter” vid MedCUL i
Lund och har under kursens gång rekryterats som medarbetare på kursen. Arbetar med att utveckla
kursen samt vara med och hålla i workshops samt förbereda kursmaterial inför dessa.

• Sitter i Region Blekinges arbetsgrupp för BT och är med och utformar hur den ska se ut hos oss

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Elias Berge 1987

NU-sjukvården

-

AT-läkare 2017 - -

Adj. ledamot 2020

Grundare och tidigare styrelseordförande för utbildningsföretaget Hypocampus AB
Grundare och administratör för facebookgruppen "underläkare före AT"
Debattör för fler AT-platser i Dagens medicin, sydsvenskan, GP mm.

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Eva Amtkil 1988

Capio Citykliniken Olympia Helsingborg

ST-läkare allmänmedicin

Färdig specialist i allmänmedicin 202, december

2016/2013

Ansvarig för påverkanstorg, SLF FUM
Ledamot RLIM

2018
2019-

Social general, EJD General Assembly
Suppleant valberedningen, SYLF FUM

 2017
2017

Delegat SLF FUM 2018
Ledamot SYLF

2019
2019-2021

Delegat Nordiska rådet för yngre läkare,
Arrangör NRYL

2019

Ledamot, SYLF Malmö
Sekreterare, SYLF Malmö

2020-
2015-2019

Representant, AT-tinget
Delegat, SYLF FUM

2016-2016
-16,17,18

Representant, AT-mässan i Malmö
Delegat, SYLF Representantskap 2017

2016-2017
2017,2018

Associerad medlem i DLF 2019-

Anordnat samt deltagit Regionalt repskap Skåne 2017, 2018, 2019
Introduktionskurs för nya lokalaktiva, SYLF 2016
Moderator Karriärkväll i Malmö, Läkartidningen 2018
Anordnat konferensresa till Polen, Capio Citykliniken Olympia 2018
Anordnat ST-dag för Skånes framtida allmänmedicinare, 2018
48H-kurs för sjukvårdspersonal, Försvarsmakten 2018
Kurs UGL – Utveckling av grupp och ledare, 2018
Ledarskapsutbildning LML – Läkare medarbetare ledare, Region Skåne 2019
Anordnat utbildningsdag för allmänläkare i Skåne, 2019, 2020.
ordförande Advisory board FSL 2020

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Maria Valeur 1992

Västerås sjukhus

AT-läkare Januari 2018

Valberedning SYLF
Vice ordförande, SLF Student

2019
2012-2014

Ledamot SYLF Västmanland
Ledamot, SLF Student skåne

2019-
2012-2014

Skribent i Moderna Läkare 2018 - nuvarande
Ledarskapsutbildning Saco Studentråd 2014
Ledningsgruppen Karnevalståget, Lundakarnevalen 2014
Sminkchef Boelspexarna, 2014-2015

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Robert Holmqvist 1979

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

AT-läkare Läkarexamen 2016

Adjungerad förhandlingsdelegationen 2011-2013 Förbundsstyrelseledamot MSF
Delegat SLF FUM f r MSF

2011-2013
2010, 2011

Delegat SACO Studentråd
2012, 2013
2011, 2012

Delegat SLF FUM f r SYLF 2019

Ledamot Sörmlands läkarförening
Förhandlingsdelegationen Sörmland

2019-
2019-

Arbetsgrupp BT Sörmland 2020-

Ordförande MSF Linköping
Vice ordförande MSF Linköping

2010-2012
2012-2013

Adjungerad SYLF Östergötland
Ordförande SYLF Sörmland

2010-2013
2019-

SYLF:s introkurs 2019
Facklig bas- och fortsättningskurs 2019

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Rofida Ghazvinian 1984

Skånes universitetssjukhus

Internmedicin, 2020

ST-läkare i gastroenterologi

Utbildnings- och forskningsrådet, ledamot
Förbundsstyrelsen, ledamot

2019-
2019-

SYLF styrelseledamot
SPURex, ledamot

2018
2018

LIPUS, suppleant
European Junior Doctors

2018-2019
2018

Nordiska rådet för yngre läkare
Karriärkvällen i Malmö

2018
2018

Malmö läkareförening 2016-2018 SYLF Malmö, ledamot
SYLF Malmö, sekreterare

2014-2015
2015-2016

SYLF Malmö, ordförande 2016-2018

Sveriges Yngre Gastroenterologer, supp 2016-2017
Sveriges Yngre Gastroenterologer, vice ordf 2018-
Svensk Gastroenterologisk Förening, utbildnings-
utskottet, 2018-

Internationat Students' Association of Semmelweis, ISAS, styrelseledamot
Association of International Medical Students Oradea, AIMSO, vice ordförande

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF



◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2020 ◊
VAL

Stina Fredriksson 1989

Skånes universitetssjukhus, Malmö

ST-läkare

Internmedicin 2024, Njurmedicin 2026

2016 2023

Ersättare MLF 2018 Kassör SYLF Malmö
Ansvarig AT/ST-rådet

2017-2020
2019

Lokalt repskap 2017

Moderator SLF Students karriärkväll i Malmö 2017

Presentatör AT-mässa 2018-2019

SYLF introkurs 2017

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Tarek Youusri 1989

Skånes universitetssjukhus, Malmö

ST-läkare

Internmedin 2023

2015/2014 2023

Delegat SLF fum
Delegat SYLF fum

2019
2019

Delegat SYLF repskap
Regionalt SYSKÅN repskap

2019
2019

Styrelseledamot MLF 2019-2020 Ordöfrande SYLF Malmö
Ledamot SYLF Malmö

2020-2021
2019-2020

Representant AT-mässan 2020

Clinical Innovation and Improvement Fellowship 2016-17, Chelsea and Westminster Hospitals NHS
Emerging Leaders” kurs 2016-2017

SYLF Mellersta valberedning 2019

Ordförande för ”Meducate, KCL SIFE” (medicinsk välgörenhetsorganisation) 2009-2010

SYLF Introkurs 2019

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Tora Borén 1988

Södersjukhuset, Stockholm. Tidigare: Medicinkliniken, Universjitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett AT

ST-läkare i akutsjukvård 2018/2016

Ledamot, Utbildnings- och forskningsrådet2017- Ledamot SYLF
Andre vice ordförande SYLF

2017-2019
2019

Förste vice ordförande 2019-

Kassoör, Örebro 2016-2018

Arrangerade seminarium i Almedalen kring journalsystem 2018.

 Huvudansvarig för SYLF:s monter på Framtidens specialistläkare, FSL, 2018.

 Huvudansvarig för AT-rankingen 2019

Ansvarig i SYLF:s styrelse för BT/ST 2020-remissen.

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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FACKLIG MERITFÖRTECKNING
SYLF
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Tack för i år önskar styrelsen


