
 

 
 

Protokoll SYLF:s representantskap 2020  

 

 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Agnes Holmgren öppnade mötet och välkomnade deltagarna, varefter styrelse och 

kansli presenterade sig.  

 

2. Upprop  
Upprop bland deltagarna, se separat bilaga.  

 

3. Val av justerare 
Repskapet valde Mellica Billsten till justerare.  

 

4. Inadjungeringar 

Valberedningens ledamöter Anne Liljendahl och Maria Belikova inadjungerades tillsammans 

med Camilla Ringström som är ledamot i stadgegruppen.  

 

5. Styrelsen presenterar verksamhetsplan och utfall efter fullmäktige (se bilaga 1).   
SYLF har blivit fler än 13 000 medlemmar, vilket ska firas. Alla avdelningar får centralt stöd för 

att fira i form av tårta.  
 

Styrelsen gick igenom hur läget ser ut med de prioriterade målen i Strategi 2020. 
Deltagande i förhandlingsdelegationer (FD):  

Av de närvarande lokalavdelningarna var 35 % representerade i lokala FD. 35 % var det inte 

och ytterligare 29 % svarade att de inte visste om de var representerade. 

 
Vad gäller punkten på representation i lokala förhandlingsdelegationer gick deltagarna ut i 

grupprum för att diskutera vad de behöver för att kunna uppnå målet om 90 % representation i 

lokala förhandlingsdelegationer. Nedan finns sammanfattat några av de viktigaste medskicken:  

 

Grupp 5:  
Att vara med lokalt i läkarföreningen.  
Skriva motioner till årsmötet om hur lönefrågor ska hanteras, hänvisa till att SLF 

FUM har tagit ett beslut för underläkarlönerna.  
Motion om att vika mandat i lokala FD på lokal nivå.  

 

Grupp 4:  
Använd argumentet om att SYLF utgör en stor del av medlemmarna som FD ska för-

handla för, för att få mandat.  
Styrdokument eller info om vad det innebär om att vara lokalt aktiv i FD (utbildning)  

 

Grupp 3:  
Ett skört system där det är tur att man har representation i lokal läkarförening och 

förhandlingsdelegation.  

Kontakta de med SYLF-bakgrund som är aktiva i lokala FD för att lära upp nuva-

rande SYLF via t.ex. utbildningskväll.   

Låta fler gå baskurser.  

Minska tröskel in.  

I stora föreningar “armbågar man sig in” för att få mandat.  
Peppa och ge stöd till den ev. egna ledamoten i lokala förhandlingsdelegationen.  
Skapa nationellt forum för SYLF:are i FD.  



 

 
 

 

Grupp 2:  
Se till att det finns en tydlig struktur med lokal FD, ligg på lokal läkarförening om 

detta.  

God relation med lokalförening 

 

Grupp 1:  
Kunskap är makt: både vilka rättigheter SYLF har och “hur”  
Underläkare har nackdel jämfört med andra kategorier i att ha ett “sammanhållet” 

arbetsställe - hur motverkar vi i det?  

Pepp att våga! Man lär sig bäst när man är i det.  

 

Grupp 6:  
Motverka bristande kontinuitet i styrelserna.  
 

Styrelsen går igenom ekonomiskt läge + frågor  

Styrelsen och kanslichef berättade om hur det gått med de beslut som fattats på fullmäk-

tige, samt hur det ekonomiska utfallet ser ut. Organisationen har på grund av covid inte va-

rit så dyr att driva som vanligt då det ofta är kostnader kopplade till närvaro som är en stor 

del av föreningen kostnader; resor, hotell, möteslokaler och förlorad inkomst.  

 

Därför finns utrymme för att använda pengar för att bygga upp lager i webshop. Idag får 

SYLF lokalt stöd från SYLF centralt vid regionala repskap och genom att inte betala för sa-

ker i webshopen. Deltagarna uppmanades att hålla lokala repskap och fick frågan vad man 

lokalt har behov av att göra.  

 

Förslag från chatten:  

 

• Stöd direkt till lokalavdelningarna utefter medlemsantal  

• Att medel/pengar går att kartlägga ST-tjänster/behov 

• Introföreläsningar digitalt inspelade för nya lokalaktiva? 

• Läkare bör engagera sig mer i ekonomifrågor. Kurser i regional ekonomi m.m. 

 

 

6. Stadgerevideringsgruppen genomgång, ev. diskussion samt diskussion/frågor angå-

ende stadgerevisionen (se bilaga nummer 2) 
 

Madeleine Liljegren, Camilla Ringström och Robert Holmquist föredrog förslagen till ny stadga.  

 

Fråga: Varför ska lokalavdelningarna få info senast 20/8? Finns inte en risk att få olika medlem-

santal om man tar ut medlemsinfo olika dagar? 

Svar: Handlar om att inte kräva helgjobb på kansliet. Medlemsantal tas ut för alla föreningar 

samma dag, men informationen uppdateras på månadsbasis så även om det hade tagits ut 

olika dagar hade man fått samma resultat.  

 

Fråga: Är tanken att styrelsen konstituerar sig varje år? Betyder det att vice ordförande, andre 

vice ordförande kan flyttas runt vid varje år? Finns det risk att alla i presidiet avgår samtidigt? 

Svar: Hälften av styrelseledamöterna kommer fortfarande väljas varje år, men övriga presidie-

poster tilldelas internt i styrelsen varje år, ja.  
 



 

 
 

Fråga: Är det del lokala antalet medlemmar i lokalföreningen som avses för n-talet eller är det 

centrala SYLF:s medlemmar som gäller? 

Svar: Det är centrala SYLF:s medlemstal som det gäller.   

 

7. Lönefrågor 

Madeleine öppnade punkten med en dragning om läget i förhandlingsdelegationen.  

 

Medskick Västerbotten: Det är viktigt att vi är hårda och starka i kommunikationen kring för-

handlingarna, så att folk inte börjar lämna facket för att vi inte gör nåt.  

 

Medskick Uppsala:  

Att vi ska uppdatera hur vi diskuterar så att det är rätt sorts administration i vården.  
Verksamhetsnära administrativ personal är viktig, men onödiga styrdokument och administrat-

ion för sakens skull är eventuellt något vi borde ta mer konflikt kring?  

 

Medskick: Vad blir professionens och fackets roll vid ökad privatisering? Det behövs tydligare 

ställning från organisationen/SYLF/SLF. SYLF behöver starka företrädare med mycket kunskap.  

 

Hur ser löneutvecklingen ut regionalt?  

 

Uppsala 
Långsam politiskt prioritering kring Uppsala, själva organisationen tas inte fram. Arbetet som 

sker, sker off the record. Farhågor om lönedumpning inför BT, men regionen säger att den ska 

bli förhoppningsvis över leg. Läkare nivå.  

 

Västerbotten:  
300 kronor/AT-läkare ökat under covid. De senaste 3 åren 42000 slutenvård och 44 000 för all-

mänvården. Ingen uttalad ökning. I BT-gruppen lokalt har arbetet skjutits fram och många har 

förhandlat bort övertidsersättning. Rutan ikryssad i avtalet att man har övertidsersättning, men 

kliniknivå har ”muntlig” tradition att man inte har övertid ändå.  

 

Östergötland:  
BT-lön mellan AT och ST. Pilot-BT fick 37000-39 000 (AT-lön 33, ST) BT-studierektor också 

ST-studierektor. Fackligt engagerad, och bra.  

 

Nordvästra Skåne:  
BT-pilotslön ligger strax under 40 000 i region Skåne, leg.lön nordvästra Skåne ca 43 000 och 

AT ca 30800 (ingångslön, men med påslag ofta 32 000).  

 

Sörmland:  
ST-lönerna följer med lönerevisonsmässigt, relativt höga ST-löner i regionen. BT-pilot samma 

lön som AT-läkare som gjort 18 månader (ca 34 000 + 6 000 efter 18 månader). Leg läk landar 

på ca 44-45000. Övertidsersättning förhandlas inte bort för AT och ST.  

 

Norrbotten:  
AT-lönerna har inte reviderats. Slutlönerna för AT-läkare kommer minska, vilket riskerar att 

minska ST-lönerna. AT-lön ca 35000, legat stilla de senaste två åren. ST-lön/leg läk kring 

44000, lite högre för ST i allmänmedicin. Legat stilla åtminstone sista 3 åren och försök till 

minskning sker hela tiden. Vem som är ansvarig för BT är för närvarande oklart, därav ingen 

information i regionen. I Sunderby sjukhus är AT-lön 33500 (och har varit så de senaste två 

åren), övriga sjukhus 35 000.  



 

 
 

AT har förkortats till 18 månader från 21. Vid 18 månader har lönen tidigare reviderats med 

2500. Inför AT kan man tillgodoräkna sig halva viktiden.  

 

Kalmar:  
33 000 AT-lön. 500 kronor i snitt för AT-läkare vid revision. Ingen frysning. BT-lön motsvarande 

AT-lön. ST backade i lön, ca 1000 kronor vid senaste revisionen, då lönetaket sänktes med ca 

700 kronor. Löneläge ST ca 43 000 på sjukhus, primärvård ca 45-55 000 kronor. Stor spridning 

beroende på tillgång och efterfrågan.  
 

Halland:  

AT-lön ca 34 000, ökar varje år. 

ST/leg: 45-50 000, lite högre allmänmedicin. Pågår ”sänkning” av övre taket som märks av i för-

handling med arbetsgivare & HR. BT inget angivet ännu. 

 

Västmanland: 

Har planerat BT-lön till 36 700 kr för 2021, 2022 och 2023 (ingen uppräkning alls). Leg läkare 

går idag in på ca 45-48 000  i Västmanland och ST på 50-53 000. BT således ca 15 000 kr 

mindre i månaden än ST. 
 

Dalarna:  
Tarifflöner av HR/ledningen. 37 000 kronor för Dalarna. AT ska följa allmän lönerevision.  
33,3 tkr och 35 tkr på olika ställen. Examinerade läkare: 32500 kronor. ST-löner: 46200 ingång.  

Leg läk ca 1000 under ST-lönerna. Lönetrappa 1000 kronor/påbörjat ST-år.  

Övertid blir ofta flex, ej övertid.  
Färdiga specialister får sin övertid bortförhandlad per rutin (rutan är ikryssad i avtalet). Förhand-

ling kring detta dock lagd på is för närvarande och tas upp igen senare.  
Dalarna har ST-lönetrappa för allmänmedicin och psykiatri med ökning med 1000 kr/år.  
 

Örebro:  

Svagt löneläge generellt. Ingångslön ST cirka 41.000 på Universitetssjukhuset, någon tusen-

lapp högre på de mindre sjukhusen. Primärvården någon tusenlapp över, cirka 43 000. Stark 

HR-avdelning i vår region, chefer hänvisar frekvent till HR och verkar knappt ha förhandlings-

mandat. ST-trappa där man för varje 24 månaders genomgången ST får ett påslag om 2 000 

kronor.   

Lönen har tidigare i sex år legat på 40000 ingång, 41 000 är ny nivå för i år.   

 

Göteborg:  

AT-lön 30.300 kr, har senaste åren har ingångslönen ökat med 300 kronor per år.  

ST lön 39 500kr oavsett specialitet i VGR. Rädd för konflikt mellan AT/BT och övriga under-

läkare.  
Kommentar om HR: AT-cheferna väldigt bra lokalt men får inte erbjuda bättre lön för HR (som 

ligger direkt under det centrala).  

 

 NÄL/Uddevalla: 

Ingångs-AT-lön i NU-sjukvården 30800-31700. Var tidigare frusen för att normera ner mot Göte-

borgs nivå, vilket mött motstånd av SYLF lokalt. Leg. lön innan ST 39500, ingen förhandling 

kommer ske, något som SYLF lokalt just fått veta. ST- lönerna kartläggs nu. 

 

Stockholm:  
Trappa. BT ska ligga på leg. läk minimilön. Privata vårdgivare ger mer, sjukhus ca 40-45 000 

kronor. AT trappa revideras via LOK. Det förekoomer i princip ingen löneutveckling när man väl 



 

 
 

fått ST, vilket får följdverkan att nyanställda får högre ST-lön än de som snart är färdiga specia-

lister. Lönespridning är mellan specialiteter framför allt, vilket i sin tur också påverkas av diversi-

tet av arbetsgivare.  

 

• Östra skåne:  
AT + BT samma lön i hela Skåne. Leg och ST: liten utveckling som är ca 1000 kronor, medel 44 -

44,5. Revision svårt då många går in på väldigt dåliga ST-löner. Spridning dåligt i ST-kollegiet. 

Max ca 2000 över ingångslön. Ska ha lyckats ta bort alla förikryssade bortvald övertid. Kutym att 

inte utnyttja sin rätt till övertid.  

 

Mellersta Skåne  
ST: Utveckling med ca 1000 kr per år på sistone i medellön, även ingångslön. Dock problem med 

vissa ST som går in på dåliga löner vilket blir ett problem i revisionerna. Försök till bättre kontakt 

med löneförhandlande ST-läkare görs men är svårt. Dålig spridning och utveckling under ST:n, 

de som är i slutet på ST ligger bara ca 2000 över ingångslönerna.  I nuläget medellön ST på 44 

000 inom slutenvården, något högre för primärvård och psykiatri. Försök till lönetrappa inom pri-

märvården görs, härefter försök även till detta inom slutenvården. Ingen bortskrivning av övertid 

men få utnyttjar det nog. AT-lön: Ingångslön (reviderad med 700 kr 2018-2019 resp. 600 kr 2019-

2020) 30800 kr vid start mars 2020. Möjlighet till liten förhandling, upp till 32200 kr. Innan detta 

var det lite mer ”utsvävat" med någon ingångslön på 33200 kr (då ingångslönen var 30200 kr) 

våren 2019. Efter 1 års arbete revision runt 5% (har varierat mellan 3-7% och varit lite svårtytt 

vad den baseras på (”prestationsbaserad men inte förhandlingsbar”). ST-lön: Ingångslön 43 000-

46 000 kr. 

 

 

Malmö:  

ST-lön stiger inte märkvärt utan främst i form av årlig lönerevision omkring 1000 kr. AT-löner ca 

32-34 000/mån. 

 

Region Östergötland:  
33500 AT, 32500 med stud, meriterande forskning mm 37-37500. En del läkare går in lägre än 

så. Underläkarvikariat 35000, i regionen ändras inte lönen framöver. Lön från en nivå till annan 

ändras inte. Legitimerade läkare får lägre lön än en del AT. ST 43 500, öppenvård 46 000.  
BT ca 38 000 troligen. VULFAT: 27 000 (som minst). Kompletteringsläkare: 27 500. Det sam-

manfaller med lägsta nivå för vikarierande underläkareför AT( 27 000-40 000).  

 

Kronoberg:  
Meriterande för högre lön för ST: Disputerat, 8 månaders vik, annan kandidat med 1 års erfa-

renhet. Det innebär att väldigt få omfattas.  

 

Blekinge:  
Löner – AT: 34000 kronor med lönetrappa. Påslag 1 500 efter 12 månader. Efter 18 månader 

ytterligare + 2500 kronor. ST: 44-45 000. Automatiskt bortförhandlad övertidsersättning för ST-

läkarna. Troligtvis närmare AT-läkare för BT-lön.  

 

Värmland (från chatt):  

AT får 2020 32700 dvs upp 500 kr från 2019. Lönepåslag 1650 kr efter 12 månader. Den siffran 

sattes för många år sen och då man tidigare fick leg.läk-lön efter 18 månader tidigare.   

  AT lönenivå 2020 32500 (upp 300 kr från förra året) 
  Leg.lön 42 100 (var 40 000 år 2015) 
  ST lön 45 100 (upp från ca 44 600 förra året) 



 

 
 

  Alla dessa siffror gäller slutenvård i Karlstad. Primärvård och de två mindre sjukhusen   
  Arvika och Torsby har något bättre betalt. 

 

ST: Viss lönetrappa finns inom primärvård, påslag på 1000 kr när man börjar gå självständiga 

jourer. Finns ingen trappa inom slutenvårdskliniker vad SYLF vet.  

Både AT, leg.läk och ST ingångslöner stiger med max 500 kr per år.  

I Värmland har diskussionen om rätt till övertid för specialister ändå startat, så att några få spe-

cialister faktiskt har kvar det, men det är trögt. Alla icke-spec ska ha övertid kvar per default. 

Några enstaka fulspel har försökts, men de blir snabbt nedstängda och är glesa undan-tag. 

P.s. Forskar-AT har precis gått till förhandling om lön för 21 mån (alltså när de går över tiden för 

en normal AT), de går totalt 27 månader. De sista 6 mån höjs lönen till leg.lön (ej ST). I Karlstad 

(storstaden) blev detta från ca 32000 ingångslön (+1650 e 12 mån) till ca 42 100. Efter tot 24 

mån planeras de ingå i lönerevisionen (dvs +ca2%). 

BT-pilotlön: 36-39 tkr. Maxsumman ca 3000 under leg lön, och minstasumman ca 3800 över 

AT. 
 

 

8. Strategi 2026  

Anders Lundberg föredrog punkten (bilaga 3).  

Inspel från chatt och diskussion till det vidare arbetet:  
 

Inspel: 

- Löner fortsatt viktigt 

- Kompetenshöjning av förtroendevalda  

- Viktigt med organisationsinterna mål i kommande strategi  

- Adressera HR:s makt 

- Lön kontra villkor  

- Tätare relation mellan SYLF centralt och lokala SYLF-föreningar. Bättre på att inhämta in-

formation och underlag för att driva tex lönefrågan. Ju mer man vet om varandra desto star-

kare grupp! 

- Tätare relation med lokalvdelningar/SYLF centralt: vi kan använda varandras strategier lo-

kalt och det gör SYLF starkare 

- Risken med långa strategiska planer är att fullmäktige inte har någon roll/hur ska man 

kunna säkerställa det demokratiska inflytandet på organisationen?  

 

 

9. Valberedningen (Anne Liljedahl) (Bilaga4)  
Anne föredrog arbetet om valberedningens arbete framöver och uppmuntrade till kandidaturer.  

För datum och deadlines: se bilaga.  

Tips kan skickas löpande till valberedning@sylf.se.  

 

10. Mötet ajournerades för dagen klockan 15.00, och återupptogs igen dagen därpå 08.00 med 

ett nytt upprop (se bilaga).  

 

SYLF:s representantskap dag 2, 2020 

11. Laget runt 

Dagen började med upprop, sedan gick man laget runt om vilka frågor som är aktuella i varje 

region.  

 

Uppsala:  

mailto:valberedning@sylf.se
mailto:valberedning@sylf.se


 

 
 

BT-arbetet fortgår, men covid har också påverkat verksamheten. Fler sjuksköterskelösa av-

delningar, arbete med VULFAT:s m.m. fokus för organisationen.  

 

Sörmland:  

BT-frågan i fokus. Man har en tvåårsplan, och man funderar också på individuell lönesätt-

ning och lönerevision under AT. Olika modeller inom regionen på de tre olika sjukhusen.  
AT-undervisning inställd, ST: en del randningar blir inte av vilket leder till förlängd ST.  

 

Kronoberg: ST-löner i fokus.  
HR har skärpt spannet, vilket innebär att ST-lönerna egentligen har sänkts de senaste åren 

jämfört med inflation. Dåligt med tid för ST under de senaste åren. AT-läkarna har haft utbild-

ningar under våren, men de kirurgiska specialiteter har haft svårt att operera.  

Från politiskt håll sägs det att det är ”fel att lönerna sänkts” och förhoppning om förändring 

finns, men HR blockerar.  

 

Västerbotten:  
Flextid bortavtalat för ST. Man uppmuntrar nu att alla ska anteckna beordrad övertid i syste-

met om man står i operation eller liknande, på avdelning ska man gå hem. Schysst rekryte-

ring: risk för diskriminering. Försöker få fler att vara med i SYLF: mycket tid läggs på aktivite-

ter m.m. 

Administrativt krångel tar oproportionerligt mycket tid: ska man lägga tid på namnskyltsutdel-

ning? Förslag från kansliet på att man ska kunna ge koder eller liknande för att låta nya lä-

kare själva beställa från shoppen. 
Rätt lugnt med covid. AT-platserna har dragits ned mycket i Västerbotten, två tillbakaför-

handlade. ST-platser enbart centralt utlysta, 56 platser per år i regionen.  

Kurser har ställts in och studiepotter har ställts in (totalt ett tapp om 15.000 kronor). Pande-

min har också inneburit stora flex-påslag som brinner inne vid årsskiftet. AT-chef har också 

varit ansvarig för BT, hen är nu sjukskriven och HR ansvarar istället. Orosmoment för hur BT 

ska bli kopplat till det.  

 

Norrbotten:  

Regionen står inför ett stålbad ekonomiskt. Anställningsstopp och frysta löner: AT-lönerna 

frysta, regionen har backat något. I Norrbotten avseende allmänmedicin är vissa delar 

centralfinansierande och en del som kliniken själv betalar. Centrala pengar har tagit slut, 

men det är inget ”formellt” anställningsstopp, men klinikerna har inte råd att betala ST.   

 

Kurs för AT inställd men ska ersättas även för de som är färdiga med AT. Schysst rekryte-

ring vilka meriter de uppger i annonser är inte överensstämmande med de som framkommer 

informellt, t.ex. krävs  6 månaders vik.tid för utrikesutbildade.  

600 kronors påslag för ett års arbete. ST-utbildning har också varit fryst under pandemin. 

Kurser har istället getts digitalt vilket varit ok under förutsättningarna.   

 

Stockholm:  
Ordförande och vice ordförande har haft många möten med regionpolitiker, främst kompe-

tensförsörjningsrådet – för att diskutera handledningen.  
Schysst rekrytering: tre sjukhus ska troligtvis kunna få det. Medlemskväll med förbundsjurist 

och en medlemskväll om Schysst rekrytering där man bjöd in AT-studierektorerna.  
BT- projektet: ingen pilot i Stockholm och man kör direkt. Mycket diskussion – vad är rättig-

heterna vid forskning? Lön doktorander med leg: 30 000 kronor.  
Vikul-enkät under hösten: fokus på lön, arbetsmiljö.  

Handledarpris guldkornet kommer delas ut.  



 

 
 

Pedagogisk AT: ersätta fyra vanliga AT till pedagogisk AT (ett halvår pedagogisk aktivitet). 

Utlyses i vår. Blir sedan en pedagogisk BT. 

  

Blekinge 
Covid påverkade utbildningar för AT/ST. Har tappat mycket i placering i årets AT-ranking, 

och arbetar mycket med AT-ranking nu, inklusive en enkät för uppföljande frågor. BT-arbets-

gruppen: BT blir mini-AT och lön därefter, som det ser ut nu. Pandemiavdelning bemannad 

av ortopedins ST-läkare, risk att de behöver förlänga sin ST.  

 

Skaraborg  
Underläkarenkäten: inga underläkare hade fått förhandla lön, hälften hade inte fått anställ-

ningsintervju, introduktion dålig m.m. Arbetat med strategi för förändring kring detta, något 

försenat p.g.a. covid-19. Medianlön VULFAT (29 000, medianlön) lägsta 30300. Ny enkät ut 

detta året. Alla vill se enkäten: kansliet meddelar att de gärna tar emot den och sprider. 

Förra året pågick ett projekt om att försöka höja lön/minska minskning som fick gehör lokalt. 

Kopplat till det kom följande fråga:  

Fråga: Vad gör man om man får ett nej av HR när man påtalar att man vill förhandla upp lö-

nen?  

Svar: Svårt att svara på. Upplevde inte särskilt stort motstånd från början. 

 

Fråga: Hur lyckades man få till svarsfrekvensen?  
Svar: 34 svar motsvarar 80 % tillfrågade (totalt 68 % av alla). Personliga kontakter och lista 

från HR där man sökt upp de enskilda på plats.  

 

Östergötland  
Ordförande och vice ordförande arbetar nu mycket med Schysst rekrytering och samlar data 

från region HR. AT uppdelat i två områden, och bedömningen sker för bägge platser sepa-

rat.  
Enkät från underläkare före AT: 21 av 88 svarat, främst de yngre personerna i kategorin, 

med fokus väntetid och vikariatstid. Kopplat till detta överväger läkarföreningen att öppna ett 

diskrimineringsärende avseende behandlingen av utlandsutbildade, där vissa med lång vik 

tid inte får AT, men hälften av de 21 i enkäten har fått AT utan att alls vika innan.  

 

Jämtland  
Dålig ekonomi och sparpaket beslutat, vilket leder till jättestora nedskärningar. Informellt an-

ställningsstopp där regiondirektören måste godkänna anställning, liksom revidering av ST-

löner. (Allt över minimilön har hittills fått nej). BT-referensgrupp: händer inte så mycket ännu, 

samt granskar Schysst rekrytering. Personer som arbetar här och utlokaliserade från Umeå 

hit premieras.  

 

Örebro  
Årlig kollektivavtalskväll uppskjuten, men kommer senare. Schysst rekrytering, SYLF är med 

på intervjuer vid en av regionens sjukhus. AT-ranking: arbetar vidare med AT-chefer. Inför 

årets avtalsrörelse görs en genomlysning av ST-löner med målet att öka minstalönen. Kirur-

gjour nedstängd nattetid, vilket påverkar utbildningsmöjligheterna. Covid: AT-kurser inställda 

men inställd kurspott om 3-5000 har omvandlats för kurslitteratur istället. ST-kurser har nyli-

gen kommit igång igen. Inställda kurser blivit fler kursplatser idag. Randningarna har varit 

sådär under året. ÖLF har process om schemaändring med kort varsel mot arbetsgivaren.   

 

Nordvästra Skåne  



 

 
 

Övervakar BT med Björn Gunnarsson (BT-råd styrelse). Varit med på anställningsintervju-

erna för några veckor sedan. AT-intervjuer och Schysst rekrytering. Sammanställning av AT-

löneutveckling senaste åren, där man fått listor från HR.  

Man planerar en animerad film om lönespecifikation  

Studietidsschemaläggning ska ske bättre. Pandemin: ST-läkare framskjutna utbildningar, 

AT-utbildning av sämre kvalitet men godkänt i övrigt (ingen försenas).  

 

Malmö 
Styrelsen delar upp arbetet i arbetsgrupper. Medlemskväll om vad det innebär att vara läkare 

och förälder hölls  i september. I övrigt arbetar men med Schysst rekrytering och fadderskap. 

Vad gäller Covid-19: majoriteten av randnignar har kunnat genomföras, liksom kurser (men 

digitalt)  

 

Södra Älvsborg 

Sammanställning av löner svår att få ut då HR varit svåra att arbeta med. AT-läkare på orto-

pedaktuten fick istället ta hand om covid-patienter, men det ändrades efter diskussion. 500 

kronor per pass i ersättning för att arbeta på (Ivaoch beredskapsavdelning). Anställnings-

stopp enligt cheferna, flera kliniker har slutat anställa ST. 

 

Värmland  
AT inget problem vad gäller att hinna få legitimation enligt plan trots covid. ST ligger efter då 

utbildningen har påverkats av covid. BT-i vardande men inget mer konkret i dagsläget.  

 

Halland  
Studierektorer och verksamhetschefer kontaktas avseende uppskjutning kring specialisering. 

Har drivits igenom övertidsersättning för ST-läkare vilket fått verkan nu. I Halland har man 

jobbat mycket med det jouravtal som blev helt uppsagt av arbetsgivaren. Alla storhelger 

ingen ersättning utöver den för vanligt helgarbete. Klar försämring lokalt.   

 

Västernorrland 

Löner frysta i Västernorrland vilket lett till att ST-lönerna inte reviderats. Lön och semester: 

en del får inte lönesamtal, okunskap om vem som bestämmer lön. Minimilön används som 

maxlön i regionen. 500 miljoner sparat till val 2022. Man är ej med vid intervjuer i Schysst 

rekrytering vilket gör att ingen av sjukhusen kan få utmärkelsen.  

 

ST förlängs efter covid.  

 

12  Introdragning Moderna Läkare (Maria Valeur, chefredaktör) (bilaga 5) 
Poll i mötet:  
50 % läser moderna läkare, 85 % på papper och 8% på papper och web.  
12 % läser inte tidningen alls, 38 % bara ibland.  
65% rekommenderar tidningen till en kollega, 15 % gör det inte. 19 % vet ej. 

 

Inspel från möteschatten om hur man kan få tidningen mer relevant:  

• Undrar om möjligheten att från lokalföreningar kunna dela artiklar på Moderna läkare 

(lite likt det vi gör på våra lokala föreningars Facebook sidor). Att lokalföreningar får 

en samlingspunkt att lättillgängligt ta del av artiklar/händeser som andra lokalför-

eningar delat fast på Moderna Läkares hemsida (på slf.se).  

• Bör Moderna Läkare kanske driva en Facebook sida också. Något att fundera på? 

• Gärna fler porträtt av läkare som valt en alternativ karriärväg 

• Mer: Lokala Aktuella info 

• Om hur man kan bidra/göra skillnad. Pepp. Praktiska tips. 



 

 
 

• Mer information med facklig vinkel, mindre reportage om personer  

 

Maria Valeur höll en kort presentation om tidningen och ställde sen frågan till deltagarna om 

hur man kan göra den mer relevat, mer synlig och om det finns intresse för fler tema-num-

mer. Nedan kommer gruppdiskussionernas inspel:  

 

Grupp 1:  
Fackligt arbete mer plats i tidningen: ens lokalavdelning ska kunna ge tips om vad som sker 

lokalt. Mycket heads up: ge uppdrag.  
Fler fasta temanummer: ta med tidningen ut till jobbet/dela med sig till kollegor. Plascher 

m.m. så att det blir synligt: vad har jag missat/vad har jag inte läst. SÄS.  
Temanummer: det ska matcha i tid om det fyller ett helt nummer.  

 

Grupp 2:  

Fackligt arbete: delegera ut arbetet mer tydligt så att man får möjlighet att förbereda sig. 

Fortsätt fråga om det finns något man kan bidra med. Ev. att flera tillsammans skriver artikel.  

Att det kanske är lättare att läsa när man scrollar/kollar tidningen. Digitalt nyckel där.  

Mer fackligt innehåll som gör att tidningen känns relevant så kan man rekommendera den 

vid informationsföreläsningar m.m.  
 

Grupp 3:  

Mer fackligt material/lokala avdelningar: Frågor som ni vill att rapportera om: AT-trappor/lik-

nande. Lokalt ansvarig för frågorna. (Kommunikationsansvarig i avdelningarna). 

  

Grupp 4:  

Nyhetssvep  

Facebooksida för Moderna läkare 

 

Grupp 5:  
Sprida/informera mer.  
Tips på frågor lokalt  
Ta med tidningen till fika-rummet.  

Gärna fler temanummer t.ex. löner m.m.  

 

13. AT-ranking (Livija Ginters/Tora Borén) 
Punkten kortades ned på grund av tidsbrist, och fokus låg på inspel om hur man kan ut-

veckla AT-rankingen/huruvida lokala regionala rapporter fungerat eller inte: 

 

Grupp 1:  
Medskick: Om det finns möjlighet att bryta ned på avdelningsnivå/sjukhusnivå. Lokalt gente-

mot central undersökning. VGR för stor region, försöka arbeta efter lokalavdelningsnivå. Stor 

nytta och potential kring det. Tid att fylla i.  

 

Grupp 2:  
Regionala rapporter: generellt sett positiva, för information ger möjlighet att utveckla. En-

skilda kommentarer också väldigt värdefull information. Förslag: medianlön/grundlön/till-

lägg/glesbygd m.m. Regioner och löneutfall.  

 

Grupp 3:  
Stockholm: Regional rapport är svår för regionen.  
Norrbotten/Uppsala: Har spelat på rankingen och kunnat göra utspel. En lokal placering som 

sänkts har haft större möjlighet att bevisa varför det ligger till så. Sjukhusnivå regional nivå 



 

 
 

behöver bli tydligare. Enköping/Uppsala: enstaka kliniker har gjort det svårt att följa upp lo-

kalt. Det som i slutändan sätter slutbetyget.  

Kommunikation/relation med AT-chef. 

 

Grupp 4:  
Tydligare sjukhusindelning mycket viktigt.  

 

 

14. BT - vad vet vi i dagsläget? (Livija Ginters/Tora Borén) (Bilaga 7) 

Snart kommer övergångsreglerna och det är dags att diskutera tjäsntekonstruktionen för BT. 

Deltagarna ombads diskutera för- och nackdelar med en separat BT-tjänst, och BT-tjänst 

som del av hel ST-anställning.  

 

Grupp 1:  

Fördelar med sammanhållen BT/ST. ST-tjänster som man får tag i, gör klart sin BT. Går vi-

dare. Incitament att behålla läkare. Vi är oroliga för att få in enflaskhals som AT, vilket med-

för lönedumpning av läkarkollektivet. Generellt positiva.  

 

Grupp 5:  

Ingen konsensus.  

 

Grupp 2:  

BT-humöret sjunker, för BT kommer vara platser och vi ser det som att det blir tajt. Fördel 

med organisk spridning, men det finns också värde att det också finns separat tjänst. 

  

Grupp 4:  

Lite mer tveksamma till sammanhållen struktur. Ska det vara helt inbakad kan det finnas risk 

att det blir många som väntar på ST (megaflaskhals).  

 

15. Mötets avslutande 

Agnes Holmgren avslutade mötet.  
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