
Protokoll representantskap SYLF 13/10–14/10 2022 

 

1. Mötesstart  

Mötet inleds den 13/10 kl. 10.00. Representantskapet öppnas med en introduktion av 

ordförande Agnes Holmgren, SYLF:s centrala styrelse och lokalavdelningarnas representanter. 

Stina Fredriksson & Nemanja Samardzic väljs av mötet till protokolljusterare jämte ordförande.  

2. Valberedningen presenterar sig och informerar om sitt arbete 

Valberedningen presenterar de fem ordinarie ledamöterna samt de två ersättarna för 

lokalavdelningarna. Därefter redogör valberedningen för posterna som ska fyllas och det 

sonderingsuppdrag som ska genomföras.  

3. Föreläsning “mediaträning” 

Hediye Güzel, presschef vid Läkarförbundet redogör för värdet av att använda sociala medier 

för att nå ut med lokalavdelningarnas budskap. Betydelsen av både informell och formell 

kommunikation lyfts i samband med påverkansarbete i fack- och professionsförbund. 

Föreläsningen betonar bland annat vikten av målgruppsprioriteringar, kommunikationsteknik 

och kommunikation som ett förbund.  

Hediye går igenom hur man bemöter och hanterar olika situationer med journalister. Frågan om 

”hobby-journalister” lyfts och hur dessa ska bemötas och Hediye betonar att det inte finns en 

skyldighet att svara på alla förfrågningar som framkommer. Material om lokalt påverkansarbete 

samt ett fickkort om bemötande av media delas ut. 

4. BT-gruppens lägesrapport  

Camilla Ringström Lindh inleder BT-gruppens redovisning om det pågående arbetet. Sabina 

El-Beb (ST-läkare under bastjänstgöring och medlem i BT-gruppen) presenterar sig själv och 

det kartläggningsarbete som pågår och berör antalet BT-platser som tillsätts per år, samt 

lönesättning och gapet mellan BT- och ST-lönerna. Björn Gunnarsson tar vid kring det 

utskickade dokumentet kring BT-lönerna, där lokalavdelningarna ombeds fylla i sin regions 

aktuella uppgifter. Frågan ställs öppet kring hur BT-gruppen kan stötta upp lokalavdelningarna 

i ovanstående problematik.  

Diskussion i gruppen angående problematiken kring att HR sätter stopp för en progressiv 

utveckling i BT-frågan avseende löneutveckling med mera, SYLF Stockholm lyfter hur Region 

Stockholm inledningsvis lade sig högt i lönefrågan och sedan förhandlade ner lönerna efter en 

”omvärldsbevakning”/avstämning med andra regioner.  

SYLF Östergötland lyfter BT-modellen där man inte söker till fristående BT, utan direkt till 

ST-tjänster där formen underordnas.  

Det föreslås att SYLF ska arbeta för en enskild BT-variant för att få ett helhetsgrepp om frågan 

(dvs. antingen fristående eller integrerad). Ett sätt att få upp lönen är att anställa ST-läkare som 

gör integrerad BT. 

Problematiken i integrerad BT är att BT-läkare kodas som ST-läkare, vilket gör det svårt att få 

insyn i hur lönenivåerna för ST-läkare under bastjänstgöring ligger. Integrerad BT ger en 



anställningstrygghet i och med att detta är en tillsvidareanställning, till skillnad från fristående. 

I Norrbotten, som har integrerad BT, sker lönejustering upp till ST-lönenivå först när 

genomförandet av BT är avslutad, vilket riskerar att skapa en statistisk löneminskning av ST-

löner generellt.  

Det lyfts som viktigt att arbeta för ett enhetligt system, för att inte tvingas stå inför bekymmer 

inför 2024 där läkare behandlas olika till följd av olika utformad BT..  

Linus Perlerot lyfter att om lönefrågan inte drivs nu kommer den att cementeras fram till 2027 

när de läkare som utbildats i Sverige kommer in på arbetsmarknaden i och med att 

utlandsutbildade läkare kommer sätta måttstockarna för framtiden. Vidare lyfter han HR:s 

aktiva arbete över regiongränserna för att dumpa läkarlönerna och hur detta kräver ett aktivt 

arbete med lönefrågorna.  

Robert Holmqvist lyfter att om BT-frågan tas vidare till Läkarförbundets lokalföreningar 

tvingas de ta ställning till löneutvecklingen för ST-läkare och kommer driva fram behovet av 

ett mer aktivt arbete då lägre löner minskar potten, vilket går tvärtemot den målsättning man 

har på lokalföreningsnivå.  

5. Landet runt 2.0 - introduktion och gruppindelning 

 Lokalavdelningarna diskuterar gruppvis de på förhand utannonserade ämnena 

medlemskommunikation, namnbyte på föreningen, lokala avtal, BT samt AT/schysst 

rekrytering. Detta i syfte att utbyta erfarenheter mellan lokalavdelningarna samt ge centrala 

styrelsen insyn i lokalavdelningarnas arbete. 

6. Sammanfattning 

Mötet ajourneras till kl. 9.00 den 14/10. 

7. Strategi 2026 – hur ligger vi till? 

Mötet återupptas kl. 9.00 den 14/10. Shadi Ghorbani inleder med att presentera strategi 2026. 

Shadi redogör för de fem strategimål som SYLF mellan 2021 och 2026 leds av i sitt arbete. 

Styrelsen kommer upp på scen för att presentera varje ansvarsområde.  

 

Robert Holmqvist redogör för mål 1 – rimliga underläkarlöner och hur arbetet tar form för detta.  

Camilla Ringström Lindh lyfter mål 2 – kortast möjliga väg till specialist, här nämns bland 

annat träffar med regionråd och ministrar i samband med deltagandet i Almedalen och hur detta 

ska följas upp. Julius Breimer lyfter mål 3 – fler läkare som chefer och ledare. Här redogör 

Julius för det kommande arbetet efter höst och planerna på att stärka kontakten med SLF 

Student och chefsläkarföreningen. Linus Perlerot lyfter mål 4 – Att utbilda och utveckla ska 

löna sig. Linus lyfter bland annat det pågående kartläggningsarbetet av löner kopplat till 

akademiska meriter och undervisningsuppdrag. Julia Borg lyfter mål 5 – En stark röst för 

underläkarkåren. Julia inleder med hur anslutningsgraden och det kommunikativa arbetet utåt 

går hand i hand. Julia lyfter hur en kartläggning av den lokala anslutningsgraden är önskvärd 

för framtiden.  

 

8. Ekonomisk redogörelse 

Linda Strömstedt presenterar hur organisationen är ekonomiskt strukturerad och det 

ekonomiska läget för Q1-Q3. 

  

 



SYLF har budgeterat för en intäkt om 48kr/medlem räknat på snittet 12 700 betalande 

medlemmar per månad= 7 315 200: - Utöver detta har föreningen intäkter från annonser i 

Moderna Läkare och en solidarisk finansiering av fullmäktige 2022. 

 

Q1-Q2 hade föreningen en intäkt om 3 718 080: -. 

 

Vid tiden för budgetpresentation hade Q3s medlemsintäkter inte utbetalats av Läkarförbundet 

ännu varför siffran för Q3 inte kunde redovisas. 

 

Vad gäller kostnader ligger vi bra till jmf budget fram till Q3. Inga kostnadsställen ser ut att gå 

över budget, men då kostnaderna för förlorad arbetsinkomst släpar upp till tre månader är 

prognosen preliminär. Det totala utfallet mot budget ligger Q1-Q3 på 68%.   

 

9. Sammanfattning landet runt i helgrupp 
Styrelsen sammanfattar diskussionerna från föregående dag.  

 

Julia Borg - Medlemskommunikation.  

Några utav grupperna tog upp hur man tar kontakt med andra, en viktig del av detta är hemsidan 

där man måste uppdatera kontaktuppgifterna. Viktigt att anmäla en redaktör från 

lokalavdelningarna till hemsidorna (via utdrag ur årsmötesprotokoll). Medlemsaktiviteter ska 

anordnas under sammankomster såsom i samband med AT-mässor eller andra tillfällen för att 

främja en rekryteringseffekt. Enkelt att kontrollera medlemskap genom att be deltagare logga 

in på SLF.se. Det lyftes att man vill ha en bättre inblick i vad kan kansliet kan stötta upp med i 

form av underlag för kommunikation och tillgång till material. Det lyfts att twitterkonton är ett 

bra sätt att direkt nå politiker som andra forum inte gör lika effektivt.  

 

Björn Gunnarsson – Namnbyte på föreningen.  

Majoriteten upplevde att vi inte borde byta namn till följd av SYLF:s starka varumärke. 

Problemet med ”SYLF” är inte själva namnet utan hur vi marknadsför oss själva. Förslag lyftes 

om att lägga till en förklarande text under SYLF-loggan (till exempel ”från examen till färdig 

specialist eller liknande). Ormen i loggan ansågs ful. Deltagarna var överens om att inget 

namnbyte eller uppdatering av logga ska göras ”för sakens skull” utan bara om det tillför något 

viktigt. 

 

Robert Holmqvist & Shadi Ghorbani – Lokala avtal.  

Frågan om jouravtal lyftes i diskussionsgruppen. En ST- och AT-trappa omnämndes av Shadi 

Ghorbani. Att hitta lokala avtal är en svårighet för majoriteten av lokalavdelningarna. En orsak 

är att man gömmer dessa för att arbetsgivarna inte ska öppna upp för omförhandlingar i och 

med dess fördelaktighet, men medlemmarna har inte själva koll på vad som gäller. Frågan 

ställdes gällande hur detta kan göras mer tillgängligt på lokalnivå varav styrelsen föreslog att 

alla ska ta upp och diskutera detta med sina lokala läkarföreningar. De lokala avtal som 

presenterades som goda exempel vid repskapet beslutade man att tillgängliggöra för 

repskapsdeltagarna. 

 

Camilla Ringström Lindh – Bastjänstgöring.  

De flesta regioner har fristående BT med planer att utöka antalet BT-platser. Lönemässigt ligger 

de flesta löner närmare AT-löner än ST-löner. När man yttrar sig om tjänsten i fråga bör den 

lyda: ”vi är ST-läkare som gör BT” enligt diskussionsgruppen, föreskrifterna talar för detta 

narrativ även om det uppstår en problematik i formuleringen kopplat till dess eventuella 

fristående form. Arbetet ska tas vidare genom konkreta åtgärder från lokalavdelningarna 



kommunicerat in till BT-gruppen, som sen bearbetar det nya materialet. En farhåga som lyftes 

var det ökande behovet av handledning i och med nya läkarprogrammet i kombination med en 

behovsökning kopplat till bastjänstgöringen.  

 

Linus Perlerot & Julius Breimer - Schysst rekrytering och AT-frågor  

Det upplevs finnas ett värde i produkten ”Schysst Rekrytering!” eftersom det skapar en 

legitimitet för SYLF. Arbetet mot 18 månaders AT diskuterades bland annat i gruppen. AT-

rankningen och minskningen av antalet respondenter lyftes, att arbeta mer mot regionerna och 

AT-ansvariga gör det möjligt att mer effektfullt nå ut då de kan föra vidare enkäterna. Icke-

medlemmar stöter på problemet med att avsatt arbetstid inte går att utnyttja när man måste mejla 

kansliet, således blir svarsfrekvensen också lägre. Frågan ställdes kring hur kan vi förbättra 

möjligheterna att svara på enkäten. Det lyftes exempelvis att lokalavdelningarna/arbetsgivaren 

kan skicka in listor på AT-läkare så att arbetet med att ordna personliga länkar underlättas. 

Styrelsen betonade att i användningen av fritextsvar ur AT-rankningen är det viktigt att jobba 

med sakfrågan, inte detaljerna. Är det oklarheter ska man kontakta kansliet.  
 

 

10. Förhandlingsworkshop 

Robert Holmqvist introducerar förhandlingsworkshoppen med en föreläsning om lönebildning, 

löneöversyn och förhandlingsteknik. Därefter genomför deltagarna en fiktiv löneöversyn 

inklusive förhandling (halva gruppen representerande arbetsgivaren och andra halvan facklig 

motpart). 

 

11. Sammanfattning, utvärdering och avslut. 

Mötesdeltagarna utvärderar representantskapet på sittande möte, via en utvärderingslänk.  

Mötet avslutas 15.10 

 

Signeras av:  

Mötesordförande ___________________  

Protokollssekreterare _______________ 

Justerare _________________________  

Justerare _________________________  
Stina Fredriksson (24 okt 2022 14:13 GMT+2)

Nemanja Samardzic (1 nov 2022 12:18 GMT+1)
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