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Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

MEDVERKA HÄR!

EN DEL AV LÄKARNAS 
FACKFÖRBUND
 – för läkare tidigt i karriären
Sveriges Yngre Läkares Förening är en yrkesförening inom 
Sveriges Läkarförbund. SYLF arbetar med underläkares fackli-
ga frågor och professionsfrågor med egen röst och som del av 
fackförbundet SLF. Vi driver underläkares frågor, värnar deras 
intressen och ger facklig hjälp till medlemmar.

Vilka frågor som är särskilt viktiga för dig beror på var du är i 
din läkarkarriär. Fram till den dag du blir specialist ställs du inför 
olika typer av utmaningar, här är SYLF ditt stöd oavsett var du 
befinner dig. Vi finns med hela vägen från examen till färdig 
specialist.

Vi bedriver även ett brett påverkansarbete i frågor som förhand-
ling, utbildning och forskning, arbetsmiljö, likarätt och sjukvårds-
politik.

Läs mer om vårt arbete på www.sylf.se 





AV UNDERLÄKARE  
– FÖR UNDERLÄKARE
SYLF drivs av våra 300 förtroendevalda. Som förtroendevald 
sitter du med i någon av våra 27 lokalavdelningar, som finns 
över hela landet och som driver underläkarfrågor på sina res-
pektive orter. Ute i föreningarna anordnas en mängd aktiviteter 
och den lokala förankringen är helt avgörande för SYLF. Lokal-
föreningarna är hjärtat som får hela organisationen att slå!

Hitta din lokalavdelning: www.slf.se/sylf/lokalavdelningar

Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra. Bli medlem i SYLF 
du också!

BLI MEDLEM!

Den här platsen 
kan bli din.

Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

SYNS HÄR!



Du har väl inte missat att Dalarna varit topplacerad i SYLF:s ranking 7 år i rad! 
Visst vill just Du vara en del av vårt team?

Vi söker AT-läkare till Avesta, Falun och Mora
Som AT-läkare i Region Dalarna kan du välja mellan ett större eller mindre sjukhus, eller både och. 

Nyfiken? 
Besök vår hemsida för mer information! Varmt välkommen att söka AT-tjänst hos oss.

VIKARIERANDE 
UNDERLÄKARE
Väntetiderna till en AT-plats kan vara lång, och osäkra vikariat en 
vardag. 35 % av de vikarierande underläkarna uppger att de aldrig gick 
på anställningsintervju för sitt jobb. AT är en introduktionstjänst och är 
tänkt att vara läkarens första kontakt med yrket efter examen. 

SYLF tycker:
• Du ska ha rätt till namngiven handledare redan innan AT.
• Rekrytering ska vara transparent.
• Staten behöver ta större ansvar för att fler AT-platser blir verklighet.
• Tillsammans med SLF sammanställer vi AT-guiden för dig som 

söker AT: lön, arbetsförhållanden och var orterna hamnar i AT-ran-
kingen finns med där. SYLF jobbar för att korta väntetiderna till AT 
så att du ska få börja din allmäntjänstgöring så snart som möjligt 
efter din examen.

Aktuell AT-ranking hittar du på www.sylf.se.



Bygg din framtid
tillsammans med oss.
Vi bygger framtidens Vårdsverige!

AT 
(allmäntjänstgöring)
SYLF jobbar med: SYLF jobbar för allas rätt till en 
bra AT med god och jämlik utbildningskvalitet över 
hela landet samt rätten till individuella löner. Vi har 
i över 20 år mätt och sammanställt AT-rankingen 
som utvärderar AT:s kvalitet över hela landet och 
belyser AT-läkarnas arbetssituation. Aktuell AT-ran-
king hittar du på www.sylf.se.

SYLF tycker:
• Din lön och andra villkor ska utgå från kända 

och accepterade kriterier.
• Din lön ska förhandlas innan din tjänst tillträds, 

och du ska ingå i den årliga revisonen.
• Du ska inte krävas göra ensam primärjour.
• Din tid för utbildning ska schemaläggas och 

inte läggas på jourkomp.

”Stor nytta av samman-
ställningen av enkätsvar”
Karin Ström är 44 år och började som AT-läkare på 
Danderyds sjukhus den 1 mars 2021. Hon är precis 
klar med medicinblocket och ska efter semestern 
börja på kirurgblocket.

På vilket sätt har du kunnat få råd och 
stöd av SYLF?
– Inför mina första AT-intervjuer i höstas ville jag så 
klart förbereda mig så bra jag kunde. Då hade jag 
stor nytta av sammanställningen av enkätsvar från 
AT-chefer på de sex sjukhusen i Region Stock-
holm, som tillsätter AT-tjänster. 

BT
(bastjänstgöring)
Den 1 juli 2021 infördes nya BT–bastjänstgöringen. 
Bastjänstgöringen sker efter att man har erhållit 
läkarlegitimation och är det första steget på ST. När 
systemet införs är antalet BT-platser på tok för få. 
SYLF jobbar för att BT inte ska bli ännu en flask-
hals, att de planerade platserna ska motsvara det 
behov som finns redan vid starten.

SYLF tycker:
• Lönen för en BT-läkare ska ligga på samma 

nivå som för en motsvarande ST-läkare.
• Det ska vara god kvalitet på utbildning och pro-

duktionskrav ska inte påverka din utbildnings-
kvalitet.

• Fler BT-platser måste instiftas snarast för att 
undvika att liknande flaskhalseffekter uppstår 
som idag finns med AT.



Designelement 

{XXX}

Kry söker läkare – både
digitalt och fysiskt
Välj själv när och varifrån du vill arbeta.

Läs mer och ansök på career.kry.se

ST
(specialiseringstjänstgöring)
Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra medlemmar vill 
inget hellre än att bli specialister. Vägen dit är dock alldeles för 
lång idag, med sämre livslön som resultat för den enskilde läkaren. 
Problemet handlar om en underdimensionering av antalet utbild-
ningstjänster (AT/BT/ST) vilket skapar flaskhalsar för underläkares 
progress i läkaryrket.

SYLF tycker:
• Legitimerade läkare bör anställas direkt på ST-tjänst och inte 

som så ofta först via otrygga visstidsanställningar.
• ST ska utlysas på ett transparent sätt.
• Arbetsgivarna bör underlätta för dem som vill förlägga sin ST 

utomlands.



FORSKNING
Det behöver bli mer attraktivt för fler läkare att 
forska. Forskningen är nödvändig för att hälso- 
och sjukvården nu och i framtiden ska kunna han-
tera nya utmaningar effektivt. Ökad vetenskaplig 
medvetenhet höjer också vårdkvaliteten. SYLF:s 
AT- och ST-enkäter visar att många yngre läkare 
saknar praktiska och ekonomiska förutsättningar 
att på allvar satsa på forskning. Trots intresse väljer 
underläkare bort forskning till förmån för klinisk 
karriär.

SYLF tycker:
• Bättre löneutveckling för forskande läkare.
• Forskningen ska kunna ske på avsatt tid.
• Forskarerfarenhet är en merit – fler måste se 

värdet i det.

 
”Medicinsk forskning är 
extremt viktig”
Maria Belikova är 28 år och gör Forskar-AT på 
Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes dokto-
randprojekt blandar preklinisk och klinisk forskning 
inom astmafältet. 

Varför är du medlem i SYLF?
– Jag är medlem i SYLF för att kunna vara med 
och driva de frågor jag tycker är viktiga. Som med-
lem är jag med och stödjer allt arbete som SYLF 
gör och kan tycka till om vilka frågor SYLF ska 
jobba med. 

På vilket sätt har du kunnat få råd och 
stöd av SYLF?
– När jag har haft funderingar gällande mina 
anställningar som underläkare har jag fått svar på 
mina frågor och det känns tryggt att ha proffs att 
vända sig till. 

Vilka frågor, utifrån din roll, tycker du är 
viktigast för SYLF att driva?
– Jag tycker att frågor gällande löner, progression 
och arbetsvillkor för oss som forskar är en mycket 
viktig fråga. Medicinsk forskning är extremt viktig 
för hälso-och sjukvårdens utveckling.  

Varför skulle du rekommendera andra 
unga läkare att bli medlemmar i SYLF?
– Det är viktigt att komma ihåg att det är vi med-
lemmar som i slutändan bestämmer vilka frågor 
som SYLF ska jobba med, detta genom att göra 
vår röst hörd i våra lokalföreningar. 

LEDARSKAP
SYLF anser att det är viktigt för hälso- och sjukvår-
dens utveckling att läkare i högre utsträckning än 
idag också är formella ledare och chefer. Läkare 
besitter den högsta medicinska kompetensen i vår-
den och har en unik professionell och vetenskaplig 
kunskap som är helt essentiell för att utveckla 
vården i rätt riktning.

SYLF tycker: 
• AT-läkare som har ett särskilt intresse för ledar-

skap bör tidigt identifieras och uppmuntras.
• 10 % av alla ST-läkare ska erbjudas en ledar-

skaps-ST: så säkrar vi tillgången på kompeten-
ta chefer i framtiden.

• Fler chefer i vården ska ha en läkarbakgrund 
och medicinsk kompetens.

 
”Viktigt med en stark fack-
lig organisation”
Anders Lundberg är 34 år och bor i Hudiksvall. Han 
är nybliven specialist i internmedicin, ST-läkare i 
kardiologi, och jobbar halvtid kliniskt och halvtid 
som ST- och underläkarchef. 

Varför är du medlem i SYLF? 
– Jag märker att underläkare är en väldigt utsatt 
grupp. Sjukvården är hårt pressad och tyvärr blir 
det ofta underläkarna som kommer i kläm, med 
sämre villkor som följd. Därför är det oerhört viktigt 
med en stark facklig organisation som tar underlä-
karnas parti. 

På vilket sätt har du kunnat få råd och 
stöd av SYLF? 
– Personligen har jag haft stort stöd i frågor om 
löner och anställningsvillkor. 

Vilka frågor, utifrån din roll, tycker du är 
viktigast för SYLF att driva? 
– Rimliga villkor för underläkare, i termer av lön och 
arbetstid men också en kvalitativ utbildning som 
gör oss till kompetenta specialistläkare, chefer och 
forskare. 

Varför skulle du rekommendera andra 
unga läkare att bli medlemmar i SYLF? 
– SYLF är en stor familj med något för alla underlä-
kare. På så sätt kan också ditt SYLF-medlemskap 
följa med dig genom karriären, såsom det har gjort 
för mig. 
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Region Västmanland söker

Läkare för AT och 
BT-tjänstgöring
Läs mer på regionvastmanland.se

”Lagom stort sjukhus där jag får en bra 
balans mellan egna beslut och bra stöd 

från seniora kollegor. Kul med AT-centrum 
och att vi är många AT-läkare med bra 

kultur och sammanhållning.”



Medlemstidningen Moderna Läkare ges 
ut fyra gånger per år med debatt och 
facklig information.

Maria Valeur är chefredaktör för 
Moderna Läkare.

Vad går det att läsa om i 
Moderna Läkare?
– Moderna Läkare är en tidning 
där vi lyfter reportage och nyheter 
som är viktiga för alla läkare som 
tagit examen, men ännu inte blivit 

specialistläkare. Reportagen handlar bland annat 
om spännande karriärvägar, fackliga nyheter och 
dina rättigheter som underläkare. 

Hur hjälper tidningen till att sprida bud-
skapet som SYLF vill få fram? 
– Vi vill att tidningen ska ge utrymme för just under-
läkarnas röst. Vi utgör en stor del av läkarkåren, 

men jobbar ofta på utsatta och osäkra anställningar 
med långa väntetider till både AT och ST. Det finns 
ett stort behov av att organisera sig för att kunna 
känna gemenskap och tillsammans peka på vad 
som behöver göras bättre. Där är Moderna Läkare 
ett av många viktiga verktyg. 

Finns det någon speciell artikel som 
fått mycket uppmärksamhet och som 
gjort skillnad? 
– Olika delar av tidningen ska tilltala olika med-
lemsgrupper och jag hoppas att alla kan hitta något 
som just de tycker är viktigt att läsa. AT- rankingen 
återkommer varje år och läses noggrant av såväl 
medlemmar och sjukhuschefer som politiker. Vi 
vet att rankingen formar hur man sedan utvecklar 
sin AT runt om i Sverige, vilket är både roligt och 
viktigt!

GER UTRYMME FÖR  
UNDERLÄKARNAS RÖST



Vad gjorde du innan du började på WeMind?
Jag arbetade tidigare som överläkare inom SLSO på
 en mottagning för patienter med tvångssyndrom. 
Jag disputerade också vid Karolinska Institutet

Hur kommer det sig att du sökte dig till WeMind?
Jag sökte mig till WeMind e� ersom jag ville pröva att 
arbeta på en mottagning som drevs i privat regi. Jag hade 
också en positiv bild av WeMind genom tidigare kolleger 
och kliniska erfarenheter från mitt arbete på landstings-
sidan.

Vad är det bästa med WeMind som arbetsplats 
och arbetsgivare?
Det bästa med WeMind är att det är en arbetsplats som 
är mån om att skapa optimala förutsättningar för sin 
personal att kunna bedriva ett evidensbaserat och bra 
patientarbete samtidigt som arbetsgivaren erbjuder en 
flexibilitet i arbetslivet som ger förutsättningar för en 
positiv och balanserad arbetsmiljö.

Varför ska jag (Sylfs medlemmar) söka jobb hos 
WeMind? 
För att du vill vara med och fortsätta utveckla psykiatrisk 
vård i världsklass.

Josef Isung är överläkare och specialist i psykiatri på WeMind Ångest och Depression. Han har arbetat på 
WeMind sedan 2019. Dessförinnan huvudsakligen på mottagningar som behandlar patienter med tvångs-
syndrom. Han är disputerad 2016, och även verksam som postdoktor på Karolinska Institutet på deltid.

Evidensbaserad
psykiatrisk vård

sedan 2007

Följ oss gärna på Facebook | Linkedin | Twitter

www.wemind.se
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Besöks- och postadress 
Villagatan 5 • 114 86 Stockholm

Telefon, kansli: 08-790 35 07  
E-post, kansli: kansli@sylf.se. 
E-post, styrelse: styrelse@sylf.se 

 
 www.sylf.se

 www.facebook.com/sylf.se

 www.instagram.com/sylfordforande

100 ÅR MED SYLF
I 100 år har vi nu arbetat för underläkares rättig-
heter och vi har kommit en bit på vägen sedan 
dess. Men det finns fortfarande mycket att göra.

1910-talet
I början av 1900-talet ville man formalisera vidare-
utbildningen för examinerade läkare. För att göra 
det skapade man assistentläkartjänster 1917. 1921 
skickades ett upprop ut om att samlas för att bilda 
en förening för underläkarnas rättigheter. Det var 
uppstarten för SYLF och den 11 december 1921 
bestämde man sig att för att starta en förening som 
skulle arbeta för underläkarnas ekonomiska och 
sociala villkor.

1930-talet
När SYLF bildades 1921 blev bara ett fåtal av 
läkarna medlemmar och arbetet för att förbättra 
arbetssituationen gick i motvind. 1938 samman-
ställde SYLF en rapport om hur situationen såg ut 
för underläkarna runt om i landet. 

När riksdagen senare skulle fatta beslut om ny 
ersättningsmodell i vården fanns fyra krav ställda 
för underläkarnas rättigheter, direkt baserat på vad 
man kommit fram till i SYLF-rapporten. 

1960-talet
Det var först 1962 som läkarna fick rätt till en ledig 
dag i veckan. Fortfarande fick man dock ingen 
kompensation för jour. Det arbetet skulle ske betyd-
ligt senare, men återigen tack vare SYLF. 

1990-talet
1993 fanns 390 utlysta ST-tjänster. Uppskatt-
ningsvis fanns samma år nära 2 000 läkare som 
gråblockade ihop hela sin ST på olika vikariat, 
det vill säga arbetade in sin ST utanför ramen för 
en ST. Precis då som nu krävde ST handledning, 
men en tjänst med handledning berättigade lägre 
lön för läkaren. Än idag, 2021, är det ett problem 
med vikariat och otrygga visstidsanställningar som 
underläkare. SYLF vill att alla läkare ska kunna gå 
in i en ST direkt.

1910 1930 1960 1990 2021
100 ÅR!


