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Ledare

ännu publicerad. SYLF erfar att legitimerade läkare 
som slutfört AT kan komma att behöva genomgå 
BT i någon utsträckning för att ansöka om bas
kompetensbevis, såvida regeringen inte for m
ulerar ett specifikt undantag för tidigare AT läkare 
i övergångsreglerna till nya STförordningen. Detta 
beror på att det inte är tillåtet att göra skillnad på 
läkarlegitimationer inom EU, och alla legitimerade 
läkare bör därför följa samma utbildnings väg.  
För att kunna möta det stora special  ist läkar  
behovet vill SYLF se en så effektiv väg till specia
listbevis som möjligt. BT kan erbjudas som en 
sepa rat tjänst men systemet skulle också kräva att 
det görs möjligt att uppnå baskompetens inom 
ramen för en STanställning. Den som legitime
rats efter AT har då möjlighet att validera sin kun
skap och bedömas baskompetent utan att för den 
sakens skull behöva ytterligare tjänstgöring än 
den redan utförda. SYLF ser därför positivt på en 
sammanhållen ST där BT är en integrerad del och 
baskompetensbevis avläggs under första delen av 
tjänstgöringen. På så sätt kan tiden till färdig spec i
a list hållas så kort som möjlig, utan att för den skull 
kompromissa med rättssäkerheten eller utbild
ningskvaliteten för framtidens specialistläkare. •

Övergångsreglerna, 
en ödesfråga för landets 
underläkare
SYLF:s styrelse genom Tora Borén

Hösten 2021 startar den nya läkarutbildningen vid 
Sveriges sju medicinska fakulteter och fram till 
2029 kommer det vara möjligt att ta examen enligt 
den nuvarande examensordningen. Den enskilt 
viktigaste skillnaden mellan den nya och gamla 
läkar utbildningen är att studenten som tar sin exa
men från den nya läkarutbildningen kan ansöka om 
legitimation direkt. Beroende på hur stor gruppen är 
som tar examen enligt den gamla ordningen 2029 
så kan möjligheten att göra AT behöva vara öppen 
åtminstone fram till 2033. Två system behöver 
alltså löpa parallellt under flertalet år framöver. 

När denna ledare skrivs vet vi ännu inte hur över
gångsreglerna kommer att se ut. Men det vi vet är 
att ett nytt utbildningssystem behöver ha hög grad 
av flexibilitet för att undvika inlåsningseffekter. 
Sve rige behöver ett fortbildningssystem som gör 
vägen till specialistbevis effektiv. I sammanhanget 
kan vikten av att antalet ATplatser utökas och fort
sätter att tillhandahållas inte nog betonas. Detta 
för att både de som kommer att slutföra den gamla 
läkarutbildningen de närmsta åren och de som på 
grund av långa väntetider väntar på en ATplats, ska 
kunna erhålla legitimation.

För Sveriges underläkare är det av yttersta vikt  
att den gradvisa övergången mellan utbildnings
systemen blir tydlig och rättssäker. Med andra ord 
krävs otvetydiga övergångsregler. Övergångsreg
lerna bereds av Socialdepartementet och ska  
beslutas av regeringen. Att dessa ännu inte är klara 
och beslutade kan inte ses som annat än ett orga
nisatoriskt misslyckande i och med att den nya ST 
förordningen där BT ingår var planerad att börja 
gälla redan i somras. Inte heller STförskriften som 
kompletterar BT, och därmed ersätter ST 2015, är 

Sverige  
behöver ett 
fortbildnings-
system som  
gör vägen till 
specialistbevis 
effektiv.

Priser i Värmland
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Det absolut svåraste att 
hantera är all psykisk ohälsa
och desperation.
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Under hösten har ST-läkaren Andreas Fransson befun-
nit sig på den grekiska ön Lesbos för att volontärarbeta. 
Vid lägret Moria bor tusentals flyktingar under svåra 
förhållanden. Behovet av vård är stort och resurserna är 
otillräckliga, berättar Andreas Fransson. 
Text Maria Valeur Bild Andreas Fransson

Maria Valeur
Chefredaktör

Till vardags gör Andreas ST inom allmänmedicin 
på en vårdcentral i Malmö. Höstens volontär-
arbete var  tredje  gången han åkte till Lesbos. 
Branden som härjade i lägret en natt i september 
har tillsammans med covidpandemin gjort levnads-
villkoren för de människor som vistas här om möj-
ligt ännu tuffare. Moderna Läkare möter Andreas 
för en webbintervju. 
 
Hur kom du först i kontakt med uppdraget? 
Att det blev just Lesbos är en slump. En föreläsare 
under min AT hade arbetat på Lesbos.  Jag blev 
intresserad, och frågade efter en kontaktperson. 
Några mejl senare fick jag så tag i organisationen 
jag kom att arbeta för –  Kitrinos  Healthcare. 
När AT:n var klar bad jag min chef att få börja min 
ST med tjänstledighet, och då åkte jag iväg för 
fem veckors arbete på ön. 
 

Hur har du löst ledighet från jobbet  
och ekonomin när du reser iväg? 
Jag förhandlade till mig två veckor tjänstledighet 
per år i mitt anställningskontrakt, just för att kunna 
till exempel volontärarbeta. Då resan innebär ett 
visst lönebortfall har jag oftast löst det med en 
blandning av semester, flex och tjänstledighet. Mina 
tre veckor nu i september lyckades jag dock få 
räknat som en randning. En förutsättning är att 
det finns en namngiven handledare på plats, och 
ett godkännande från studierektor. En del organi-
sationer erbjuder ibland stipendier vid längre tids 
volontärarbete. 
 
Hur har det fungerat praktiskt  
med mat och boende på Lesbos? 
Det där har förändrats lite från gång till gång. 
Första och andra gången fick jag bekosta mat och 

På vår gamla 
klinik som låg 
inuti Moria, 
kunde vi innan 
branden träffa  
upp till 200 
personer om 
dagen.

Läkare på Lesbos
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boende själv. Nu senast, efter branden, slapp jag 
betala för boendet. Det finns många volontär
arbetare på Lesbos, och i huvudstaden Mytilene 
ligger flera hus som hyrs av olika NGO:er. 
 
Hur såg uppdraget ut på plats för din del?  
Min organisation har som profil att erbjuda sjuk 
vård till individer med kroniska sjukdomar –  till  
exempel diabetes, KOL och hypertoni. Vi försöker 
monitorera dessa, och ger läkemedel för  två till 
fyra veckor i taget. Vi gör även subakuta bedömn
ingar, såsom luftvägsinfektioner, otiter, urinvägs
infektioner och så vidare. På vår gamla klinik som 
låg inuti Moria, kunde vi innan branden träffa upp 
till 200 personer om dagen, med upp till sju läkare 
som jobbade samtidigt under ett pass. I det nya 
lägret som nu byggts upp, har vi från min organi
sation hittills endast tillåtits jobba en läkare åt 
gången, vilket försvårat arbetet.  
 
Hur känns det känslomässigt att  
arbeta under sådana förhållanden? 
Lite av en bergochdalbana. De första två veckorna 

under första resan var svårast. Det kändes inte 
alltid som vi gjorde någon skillnad, och det kändes 
övermäktigt. Vändpunkten kom när jag försökte 
zooma in – vad kan  jag  göra i just detta mötet 
med  den här  individen? Jag behöver inte förstå 
hela EU:s misslyckade migrationspolitik  för att 
kunna göra mitt jobb. Flertalet asylsökande har 
varit utsatta för aggressivt myndighetsutövande 
av t.ex. militär, polis och kustbevakning, och i de 
fall då jag inte har mycket medicinsk behandling 
att erbjuda, så kan jag åtminstone vara en anstän
dig medmänniska som lyssnar och härbärgerar. 
 
Du möter extremt utsatta personer,  
är du någon gång rädd? För vad? 
Nej, aldrig i mina patientmöten. Ibland kan det bli 
hotfull stämning i kön utanför vår klinik, vilket är 
förståeligt med tanke på det förskräckliga lägret 
och all väntan. Triageringskollegorna är tränade 
i crowd control, och det går nästan alltid bra. Dock 
har såväl asylsökande som mina kollegor blivit 
verbalt och fysiskt attackerade av fascister på ön. 
Efter branden avråddes vi från att bära kläder 

Såväl asyl
sökande som 
mina kollegor 

blivit verbalt 
och fysiskt 

attackerade.

Andreas Franson (i vitt) med läkarkollega från Belgien       
och översättare på kliniken inne i Moria innan branden.
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med vår logotyp, då det gjorde oss till en potentiell 
måltavla för dessa grupper. 
 
Vad är det bästa med uppdraget?  
Det känns ofta lite härligare att till exempel kunna 
erbjuda inhalationsmediciner till en individ på 
Lesbos än till en patient hemma i Malmö. Även om 
lidande är subjektivt, så tycker jag att vinsten 
känns lite större utifrån de fruktansvärda förut
sättningar dessa människor tvingas leva i. 

Att få dela ut kryckor till en individ som förlorat sina 
under flykten – det kan kännas som en oerhörd 
vinst i sammanhanget. Det gäller nog att låta sig 
stanna upp och faktiskt få känna det ibland, trots 
att det inte ändrar resten av de förutsättningar in
dividen lever i. Det kan ofta bli bra möten med pati
enterna, och på ett personligt plan känns det fint att 
få ta del av alla dessa livshistorier. Det är kul att få 
att arbeta med kollegor från hela världen, och våra 
översättare, som själva är asylsökande, är några av 
de mest fantastiska personer jag träffat. Det är en 
väldigt positiv och stöttande stämning i vårt team!
 

Vad är det svåraste med uppdraget?  
Vi har väldigt begränsade resurser. En får förlita 
sig på sin kliniska blick och ta hjälp av kollegor. 
Utöver vitalparametrar så har vi tillgång till urin
sticka, blodsocker och graviditetstest. Tidigare 
kunde övrig provtagning och röntgen bokas på 
öns sjukhus, men remissvägar är nu extremt svåra 
– på grund av Covid19, överbelastade sjukhus, 
och nya politiska direktiv. 

Vi arbetar med översättare, som sällan är medicinskt 
utbildade, vilket ibland ger en viss osäkerhet. Det 
absolut svåraste att hantera är all psykisk ohälsa 
och desperation, vilket såklart är helt förståeligt 
givet vad många individer har varit med om, och 
situationen i lägret. Att göra en suicidbedömning 
utan välfungerande remissvägar, och där uppfölj
ningar är extremt svåra att få till, är svårt att han
tera. Att erbjuda de små verktyg en har, för att 
sedan låta patienten lämna kliniken och gå tillbaka 
till sitt regnfyllda tält med partner och ett åtta 
månaders spädbarn – självklart känns det helt för 
jävligt. Det är en hum anitär katastrof. •

När AT:n var 
klar bad jag 
min chef att  
få börja min 
ST med tjänst
ledighet.

Lifejacket Graveyard. Ihopsamlade flytvästar och gummibåtar bildar ett tydligt  
monument över alla de människor som gjort den farliga resan över Medelhavet.
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Tips och trix för att bli  
en bättre handledare
Varför är det så viktigt med handledning? Och hur ger 
man feedback till en kollega på ett snyggt sätt? Vi träffade  
Fredrik Walentin, neurolog i Örebro och erfaren handledare, 
för en pratstund om den fina konsten att lära ut läkaryrket.
Text Carl Johansson Bild Fredrik Walentin

Carl Johansson
Underläkare

Vad har du för erfarenhet av att  
handleda och blivit handledd? 
Det jag har upplevt i båda rollerna är att i många 
fall hade det varit bra med en direkt och närva
rande handledning när man träffar en patient. 
Istället blir det ofta att man i efterhand får sitta 
och beskriva patienten inför handledaren eller 
bakjouren. Det blir sällan bra eller effektivt, sär
skilt inte då det kommer till att tolka ett status
fynd, att optimera kommunikation eller bedömn
ing av etiska ställningstaganden. Att handleda 
utifrån det man sett gemensamt är mycket bättre.

Vad innebär god handledning? 
En duktig handledare är duktig på att ställa frågor 
och få den andra att tänka efter. För att få till bra 

När vi delar 
patientmötet 

kan vi som 
handledare 

diskutera 
statusfynd och 

uppmärk
samma subtila 
saker i anam

nesen.

handledning behöver vi arbeta mer tillsammans 
och ibland organisera verksamheten annorlunda. 
Jag har ett bra exempel som jag brinner för och 
det kallas Gaffelmottagning. Det går ut på att man 
bedriver en STmottagning med en tillgänglig spe
cialist. Specialisten får ha en rent hand ledande 
roll och vara med på delar av mottagningsbesöken 
och bedömningen som underläkarna gör. Handle
daren kan då ge feedback och hjälpa underläkarna 
med att komma snabbare till beslut. 

Finns det några moment inom läkar- 
yrket som är extra viktiga att handleda? 
Kommunikation och professionalism, inklusive 
etik, är viktiga områden där man behöver vara 
med och dela patientmötet för att kunna ge feed
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GAFFELMOTTAGNING –  
TRE SPECIALISTBEDÖMNINGAR  
TILL PRISET AV EN (!)
Uppemot 3 ST-läkare med 20 min tidsför-
skjutning har mottagningspass med en 
spec ialist tillgänglig. Gemensam bedömning 
görs i slutet av varje patient. Tidsförskjut-
ningen gör att hand ledare finns tillgänglig 
för gemensam bedömning och diskussion - 
utan väntetid. Eftersom specialist har tid för 
att gå in och träffa patienten kan ST-läkaren 
handlägga patienter på specialistnivå. 
Nybesöks kön kan betas av, specialist-
bedömning kan göras tidseffektivt. ST- 
läkaren får mottagningstjänstgöring och 
klinisk handledning. 

FREDRIK WALENTIN
Arbetsplats  
Neurolog vid Universitets sjukhuset Örebro. 
Utbildningserfarenhet i urval  
2008–2016 övergripande studierektor för ST 
vid Universitets sjukhuset Örebro. 
2015 Sakkunnig vid Socialstyrelsens 
författning av ST. 
Grundare till utbildningsföretaget Hjärntanken.

En fungerande 
handledning 
kan göra en 
arbetsplats 
attraktiv och 
att man behål-
ler kompetens i  
verksamheten.

back. Kliniskt beslutsfattande är också ett om-
råde som kräver träning och handledning. När vi 
delar patientmötet kan vi som handledare dis-
kutera statusfynd och uppmärksamma subtila 
saker i anamnesen på ett annat sätt. Det kan vara 
avgörande för handläggningen.

Hur ger man feedback på ett bra sätt?
Börja med att fundera på vad man vill uppnå och 
var konkret och avgränsad i feedbacken. Fokusera 
på uppgiften och inte personen. Det är också viktigt 
att vara respektfull, fråga exempelvis om tajmin-
gen passar: ”Går det bra att jag ger dig feedback 
nu?”. Jag brukar börja med att den handledde får 
självskatta sin insats först. ”Hur tycker du att det 
gick?” Ge sedan något konkret tillbaka och försök 
validera vad personen just sagt. ”Hur tänker du att 
du ska göra nästa gång?”. Lämna sedan utrymme 
åt den handledde att ge feedback på feedback. 
”Det här jag sa, vad tycker du om det?”

Vilka förutsättningar krävs på arbets platsen 
för att handledningen ska fungera? 
Nästan allt vi gör i den kliniska vardagen är tids-
bundet och schemalagt. Handledning är alltför 
sällan det. Vi behöver förse cheferna med argu-
ment för varför det är viktigt att satsa på utbild-
ning. Det handlar om effektivitet, patientsäkerhet, 
bättre arbetsmiljö men det är också en rekryter-
ingsgrund. En fungerande handledning kan göra 
en arbetsplats attraktiv och att man behåller kom-
petens i verksamheten.

Vad är största utmaningen med att handleda?
Den verkliga utmaningen är när läkaren inte 
fungerar. Det kan gälla både studenter, ST-läkare 
och specialister. Specialistkollegium kan vara ett 
forum för att diskutera handlingsplaner i sådana 
fall. Det är viktigt att kollegiet bygger omdömen på 
verkliga observationer och att feed-back ges till den 
som handleds på ett respektfullt och konkret sätt.

Kan man lära sig något av att handleda?
Ja, det tror jag verkligen. Dels märker man vad man 
inte kan och får träna sig på det. Man kan också 
bli en bättre läkare och medmänniska genom att 
ställa frågor, lyssna, validera och stödja. Handled-
ning behöver inte vara svårt om vi gör just så.

Vad är det roligaste med att handleda?
Det roligaste är att se en kollega växa, och nog så 
ofta bli bättre än en själv.  •
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Plugga eller 
forska i  USA med  
barn – det går!
Tar du med dig familjen till utomlandsstudierna blir 
förberedelserna monumentala men belöningarna stora. 
Det berättar Karin Ström som tog med sig sambo och 
två barn till New York under läkarprogrammet. 
Text Karin Ström Bild Getty Images/Karin Ström

Karin Ström
Underläkare
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Första gången jag hörde talas om utbytet till USA 
var under en föreläsning i termin 1. När jag hörde 
att jag skulle behöva vänta ända till termin 11 
kändes det ungefär som att få veta att det skulle 
hända i nästa liv. Det fanns ett tydligt skäl till att 
USA lockade särskilt – min frilansfotograferande 
sambo är amerikan med ständig hemlängtan. 
Skulle vi betala priset ett utbyte kostade för en 
barnfamilj i form av pengar och roddande var det 
bara USA som gällde. Någon gång under termin 
6, när jag precis kommit tillbaks till plugget från 
föräldraledigheten för vårt andra barn, var det 
dags att sätta igång med processen. På Karolinska 
var det kårengagemang och liknande som merit
erade för utbyten och som småbarnsförälder hade 
det inte varit så mycket av den varan. Jag ställde 

upp i kårvalet och satt i styrelsen för Medicinska 
Föreningen i ett år, innan jag författade min ut
bytes ansökan.

UCLA blev New York
När så beskedet kom i början av vårterminen, att 
jag följande november och december fått en plats 
på Albert Einstein College of Medicine i New York, 
var känslorna först blandade. New York? Jag hade 
satt UCLA och Los Angeles som mitt första
handsval, staden jag en gång bott i och älskade. 
Nog för att jag även gillade New York, men kunde 
vi ha råd att hyra något vettigt där för oss och våra 
två barn? Jag funderade på att tacka nej till erbju
dandet, men övertygades av min bror att det var 
komplett vansinne. Alright, New York fick det bli 

Jag över
tygades av min 
bror att det var 
komplett 
vansinne att 
tacka nej.
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– och så började förberedelserna. Först högg jag 
tag i vaccinationerna, sedan återstod en enorm 
mängd blanketter, stipendieansökningar och certi
fikat som erhölls mot timslånga onlinekurser.  

Skoljakt i nytt land
Min dotters skolgång visade sig bli det största 
orosmomentet. Rektorn på skolan hemma i Stock
holm hade meddelat att ledighet endast bevil
jades om hon blev inskriven i en annan skola. Vi 
ringde en public school i New York i samma om
råde som vi sökte bostad i, och fick veta att det 
gick bra att hoppa in i en klass under två månader; 
det var i princip bara att dyka upp med födelse
bevis och vaccineringsdokumentation. Allt det där 
lät ju mycket bra, det var bara det lilla kruxet att 
min sjuåriga dotter absolut inte ville höra talas om 
att gå i skolan någon annanstans. Jag intalade mig 
själv att det skulle gå bra så fort hon började, men 
kände mig inte speciellt övertygad när jag vak
nade mitt i natten och undrade vad vi gett oss in 
på. Treåringen skulle vara hemma med pappa på 
dagarna, så det behövde jag åtminstone inte oroa 
mig för.

Dagen för avresa
Så kom äntligen dagen för avresa. Att sitta på 
planet med familjen, redo att lyfta, var en målbild 
jag haft i flera månader – på ett sätt i flera år. Nu 
var jag där. De två månadslånga placeringarna jag 
valt, Pediatric Infectious Diseases och Pediatric 
Emergency Medicine hade jag knappt hunnit ägna 

en tanke. Att landa efter den långa flygresan och för 
första gången komma in i lägenheten som vi hyrt i 
stadsdelen Williamsburg kändes som att vara med 
i en härlig film. 

Gemenskap på skolan
Jag hade en vecka ledigt innan min första dag på 
sjukhuset, för att komma ur jetlaggen och följa 
med min dotter på hennes första skoldag. Vi såg 
hur nervös hon var när vi gick dit i samlad trupp, 
och när allt det administrativa var klart och hennes 
lärare kom och hämtade henne började hon gråta. 
Vi tröstade, kramade, sa att det skulle gå bra och 
gick hem, men med en klump i magen. När vi 
hämtade henne på eftermiddagen samma dag var 
det en helt annan tjej. "Vänta, jag ska bara säga 
hejdå till mina kompisar först!" sa hon, och sprang 
iväg och kramade två tjejer. Resten av tiden älskade 
hon skolan, till vår stora lättnad. Vi med – vi var 
där på både Thanksgivingknytis och julkonsert, 
och blev vänner med Dagmars klasskompisars 
föräldrar.

Stor belöning
Det var ett fantastiskt äventyr att åka på utbyte 
med familjen. Det var givetvis extra roddigt, och 
nervöst, att inte bara fixa en tillvaro för sig själv, 
utan även en för sina barn. Men belöningen – att 
uppleva en annan verklighet tillsammans med   
sin familj, lära känna nya människor ihop och få ta 
del av ett annat skolsystem – var också så mycket 
större.  •

Det var bara 
det lilla kruxet 

att min sju
åriga dotter 
absolut inte 

ville höra talas 
om att gå i 

skolan någon 
annanstans.

Utsikt från högsta våningen på Children's Hospital at Montefiore i The Bronx.
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Det var ett 
fantastiskt 
äventyr att  
åka på utbyte 
med familjen.

Tips inför USA-resan

Boende
Värduniversitet kan ha en del tips och resurser  
men förutsätter oftast att du reser ensam. Många 
använder Airbnb, men i New York var det i dyraste 
laget. Kolla in listingsproject.com. Det är en e-post-  
service som varje vecka listar bostäder i de största 
amerikanska städerna. Vi letade först bostad kring 
Upper East Side, eftersom det är ett bra område 
och hade ett kort avstånd till sjukhuset som låg i 
The Bronx. Till slut hamnade vi istället i Williams-
burg eftersom vi råkade hitta en dröm lägenhet där, 
och pendlingsavståndet till sjukhuset ändå var okej.

Pengar och ID-handlingar
För att överföra hyra och depositionsavgift rekom-
menderas att du öppnar ett konto i Transferwise. 
Överför du stora summor kan det bli flera tusen 
kronor billigare än med till exempel Paypal. När  
du bor i USA en kortare period klarar du dig med 
svensk ID-handling och svenskt bankkort.

Visum
Jag kunde åka via Visa Waiver Program, vilket 
betyder att man inte behöver söka visum. Detta 
gäller även medföljande, så länge ni stannar högst 
90 dagar. Stannar ni längre än så behöver ni söka 
visum via amerikanska ambassaden. 

Skola och barnomsorg
Vilken skola ditt barn kan börja i bestäms av var du 
bor. Så fort du vet din nya adress kan du höra av dig 
till närmaste skola (går lätt att kolla upp på Google 
Maps) – dubbelkolla att din adress tillhör upptag-
ningsområdet, och ta kontakt. I New York kan 
barnen börja förberedande skolklass redan som 
fyraåringar. Jag vill tipsa om att spara några 
månaders föräldraledighet som den medföljande 
föräldern kan utnyttja. Är man singelförälder är ett 
tips att ta med någon släkting eller vän till familjen 
som kan vara med barnen när man själv är på 
sjukhuset, för även om barnen går i skolan ska de 
hämtas tidigare än i Sverige. Mina barn kunde 
engelska när vi åkte, men jag känner till familjer 
som åkt iväg utan att barnen kunnat engelska och 
det har gått förvånansvärt bra.

På väg genom Williamsburg till min dotters första skoldag.
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AGNES ELMBERGER 
Anställning 
Forskar-AT på Karolinska 
universitetssjukhuset.
Forskning 
Doktorand inom medicinsk 
pedagogik.



15

Tema

See one, do one,  
teach one – är det 
verkligen så enkelt?
Hur lär man sig egentligen att vara läkare? Och vilka 
förutsättningar krävs för en god pedagogisk miljö?  
Vi träffar Agnes Elmberger som doktorerar inom  
medicinsk pedagogik.  
Text Maria Valeur Bild Sara Björkegren

Maria Valeur
Chefredaktör

Det är en härligt höstig dag när Moderna Läkare 
möter Agnes Elmberger över en kaffe. Medicinsk 
pedagogik berör oss alla som jobbar inom vården, 
men ämnet är hittills relativt outforskat. ”Inom 
vetenskapen ser vi att läkare har bristande peda
gogisk kompetens, vilket gör att vi saknar verktyg 
för rollen som handledare”, berättar Agnes. 

Kunskap mellan raderna
Agnes beskriver att den praktiska delen av att lära 
sig att bli läkare kan delas in i två kategorier, ex
plicit och implicit lärande. Det explicita lärandet är 
lätt att bedöma och det är de lärandemoment som 
vi oftast pratar om. Det handlar till exempel om 
praktiska handhavanden som kan testas genom 
traditionella examinationer. Det implicita lärandet 
är istället kunskap som finns mellan raderna, och 
utgör en stor del av de kompetenser en duktig 
läkare behöver. Agnes förklarar: ”Det implicita 
lärandet är det som formar din professionella roll 
som läkare. Det handlar till exempel om förhål l
ningssätt och kommunikation med kollegor och 

patienter. Inom det implicita lärandet faller även 
saker som kanske inte bara är av godo, till exempel 
gamla förlegade maktstrukturer på arbetsplatsen.” 

Synliggör attityder
I Sverige har man försökt lyfta det implicita läran
det inom ramen för det som brukar kallas profes
sionell utveckling. Där är tanken att man ska kunna 
diskutera förhållningssätt, attityder, kommunika
tion och hur man – är – en läkare. Agnes berättar 
att det är sällan man överhuvudtaget funderar på 
det implicita lärandet i klinisk utbildning. Hon 
beskriver vidare: ”Det är spännande för när vi sät
ter ord på det, och synliggör att vi lär oss till exem
pel attityder, så kan vi också ge den som lär sig en 
bättre möjlighet att styra vad hen vill ta med sig 
från den situationen framöver.”

Komplex process
Läkaryrket beskrivs ofta som ett lärlingsyrke,  
Agnes förklarar hur detta påverkar lärandet: “När 
man tänker lärlingsyrke föreställer sig många att 

Det implicita 
lärandet är det 
som formar din 
professionella 
roll som läkare.
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det räcker att delta i en läkares vardag för att auto
matiskt lära sig de praktiska färdigheter som 
krävs. Till viss del fungerar det så, men uttrycket 
”see one, do one, teach one” är en grov förenkling 
av lärande och handledarskap. Snarare är lärande 
en komplex process och forskning visar att en bra 
läkare inte per automatik är en bra handledare.”

Svårigheterna att få in god pedagogik i en klinisk 
vardag är ofta uttalade, det kräver både tid och 
resurser. Som doktorand inom ämnet har Agnes 
fått en del oväntade insikter: ”Min förståelse för de 
handledare som jag var besviken på under utbild
ningen har växt. Då fick de mig att känna att jag 
bara var i vägen men nu inser jag att jag förvänta
de mig något av dem som de inte hade möjlighet 
eller resurser att ge mig. Utan tid, incitament eller 
pedagogisk kunskap är det en otroligt svår uppgift 
att handleda.”

Grundpelare för handledning
Agnes resonemang för genast tankarna till min 
egen kliniska vardag: hur är jag som pedagog, och 
vad kan jag göra bättre? Agnes kommer med några 
lugnande ord: ”Forskningen har sett att en individ 
som tänker på sig själv som utbildare är en viktig 

grundpelare för att förbättra sina chanser till att 
vara en bra pedagog. Så redan där kommer man en 
bra bit.” Agnes fortsätter: ”Det finns mycket peda
gogiska kunskaper man kan lära sig, men grunden 
är just att tänka på hur man interagerar med sina 
juniora kollegor.”

Tid, ekonomi och status
Arbetsmiljömässiga förutsättningar diskuteras 
flitigt inom medicinsk pedagogisk forskning, och 
det finns konkreta förslag på åtgärder. Det handlar 
om att ge tid, status och kunskap till ämnet. Agnes 
beskriver hur man skulle kunna förändra karriär
vägarna för läkare som satsar på att handleda: 
”Vårdproduktion är ju den primära verksamheten 
i sjukvården, därefter kommer forskning och till 
sist utbildning. Forskning är högt ansett och det 
går att bygga en hel karriär inom den världen, de 
strukturerna behövs även för utbildning. En duktig 
pedagog borde kunna tillföra samma ekonomi och 
status till arbetsplatsen som en framstående 
forskare gör idag. Då skulle utbildning ha bättre 
chanser när det exempelvis behöver göras ekono
miska prioriteringar.” 

Agnes har tankar om vad som behövs: ”Idag får 

jag förväntade 
mig något av 
dem som de 

inte hade 
möjlighet eller 

resurser att  
ge mig.

Agnes tillsammans med sin forskarkollega Linda Sturesson Stabel på 
KI:s institution för lärande, informatik, management och etik (LIME).
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En duktig 
pedagog borde 
kunna tillföra 
samma ekono
mi och status 
till arbetsplat
sen som en 
framstående 
forskare gör 
idag.

Tre tips – öka din  
kunskap inom  
medicinsk pedagogik
• Börja tänka på hur en bra handledare i din 
omgivning gör, och prata med hen om hand
ledning! Diskutera undervisningsmetoder eller 
handledarmetoder. 

• Kurser och utbildningar i handledning och 
pedagogik erbjuds ofta både av sjukhus och 
universitet, eller i samarbete däremellan.  
Detta varierar över landet. Ofta finns kortare 
webbutbildningar om klinisk handledning vilket  
kan vara en bra start och grund för oss alla som 
undervisar i kliniken.

• Majoriteten av oss förväntas handleda utan 
varken avsatt tid eller resurser. Ställ krav på din 
arbetsgivare för att möjliggöra ett stimulerande 
och kvalitativt handledarskap.

Är du nyfiken eller har frågor om medicinsk 
pedagogik är du välkommen att höra av dig till 
Agnes Elmberger på agnes.elmberger@ki.se

utbildningsengagerade läkare exempelvis förlängd 
ST, utan ekonomisk eller statusmässig kompen
sation. Det vi behöver är tydliga karriärvägar för 
just pedagogiska läkare, till exempel med pedago
giska akademier och pedagogiska tjänster samt 
att arbetsplatsen premierar de läkare som engag
erar sig i utbildning.”

Bättre rustade för handledarskap
Under vår pratstund har kaffet hunnit fyllas på 
flera gånger men kanelbullen på tallriken ligger 
orörd. Agnes pratar varmt om ämnet och det är 
lätt att bli uppslukad av samtalet. Jag blir nyfiken 
på vad hon tror, finns det en medicinskpedago
gisk utopi? Agnes skiner upp:

”Ja, jag vill se att medicinsk pedagogik får mer upp
märksamhet och en starkare roll i forskningen och 
läkarkåren. Vi behöver en större medvetenhet i 
kåren om ämnet, förslagsvis genom en strimma 
medicinsk pedagogik under karriären, från grund
utbildning till specialistfortbildning. Då skulle vi alla 
bli bättre rustade för det handledarskap som för
väntas och krävs av oss. Jag hoppas att vi inom sjuk
vården värderar och verkligen uppskattar de duktiga 
pedagogerna. God utbildning måste löna sig!” •
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Fyra frågor om utbildning
Moderna Läkare träffar Sofia Rydgren Stale, ordförande  
för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO). 
Text Elisabeth Karlsson  Bild Sveriges Läkarförbund

Elisabeth Karlsson
Underläkare

Hej Sofia! Berätta om UFO och ert arbete?
UFO har till uppgift att bereda utbildnings- och 
forskningsfrågor till förbundsstyrelsen. Vi arbetar 
även med kompetensförsörjning och en del inter-
nationella uppdrag. Rådet arbetar självständigt 
men när det gäller mer övergripande principiella 
frågor går besluten via förbundsstyrelsen efter att 
ha varit på remiss hos våra delföreningar. Jag tog 
över som ordförande för UFO sommaren 2015 och 
har lett arbetet i rådet sedan dess. 

Vilka är era mest aktuella utbildningsfrågor?
Arbetet med BT, bastjänstgöring, har legat högt 
upp på agendan länge. UFO började arbeta med 
frågan redan 2010 då EU kritiserade Sverige för 
att läkarutbildningen var för kort och inte harmo-
niserade med resten av EU. Senaste året har varit 
intensivt med föreskriftsarbete och med att säkra 
övergångsregler som inte förhindrar eller fördröjer 
specialiseringen. 

I nuläget skapas det för få BT-tjänster i regionerna, 
vilket kommer bli en utmaning att lösa. Det får 
inte bli en ny flaskhals likt AT! Fördelen är dock att 
med legitimation blir förutsättningarna annorlunda, 
till exempel kan man räkna in tiden i en kommande 
ST. Det gör att genomströmningen ökar och tid 
inte går förlorad på samma sätt som idag. 

Vi har haft upprepade möten och regelbunden 
mejl- och telefonkontakt med Socialstyrelsen och 
Social departement kring arbetet med BT. Arbe-
tet har tyvärr dragit ut på tiden, det är mycket 
 byrålådetid som gått åt som egentligen skulle 
kunnat användas till annat. 

En annan stor fråga har varit arbetet med corona-
pandemins påverkan på utbildningen. Omställnin-
gen av undervisningen på grundutbildningen och 
hur vi kan säkra att tiden till såväl examen som 
legitimation och specialistbehörighet inte förlängs, 
samt att vi bad om att starten för BT skulle flyttas 
fram till nästa år. 

Du nämnde även arbetet med kompetens
försörjning och internationella uppdrag?
Inom ramen för kompetensförsörjning arbetar vi 
med den obalans som råder på arbetsmarknaden 
idag, svårigheten att få sin AT-tjänst och problemet 
med bristen på specialistläkare. En ny policy är ute 
på remiss där vi har som förslag att ansvaret för 
dimensionering och samordning av AT-, BT- och ST- 
tjänster ska föras över helt till staten för att de bättre 
ska kunna samordna och dimensionera hela utbild-
ningskedjan. De internationella uppdragen hand lar 
bland annat om harmoniseringen av den svenska 
specialistutbildningen i relation till övriga Europa. 
Utöver dessa är även arbetet med forskning viktigt, 
där vi vill att Sverige ska ligga i framkant. 

Har du någon egen hjärtefråga?  
Jag gillar att arbeta med helheten och förståelsen 
för hur alla länkar måste hållas samman. Det fack-
liga arbetet tar väldigt mycket tid men det är roligt 
och jag har stora möjligheter att styra och planera 
själv vilket underlättar arbetet. •

Vi har haft 
upprepade  
möten och 

regelbunden 
mejl- och 

telefonkontakt 
med Social-

styrelsen och 
Socialdeparte-

ment kring 
arbetet med 

BT.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkar
förbundets utbildnings och forskningsråd
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I Kanada  
har den  
medicinska 
pedagogiken 
både hög 
status och 
starkt inter
nationellt 
rykte.

KI pris för forskning i 
medicinsk pedagogik
Årets vinnare av KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik är 
dr Glenn Regehr. Hans forskning om hur mål, övertygelser och 
värderingar påverkar lärandet, breddar förståelsen för ämnet.
Text Håkan Sandberg Bild Dr Glenn Regehr, University of British Columbia

Glenn Regehr som vinner priset i år sällar sig till 
raden av kanadensiska forskare som tidigare fått 
utmärkelsen. I Kanada har den medicinska peda
gogiken både hög status och starkt internationellt 
rykte, något som möjliggjorts bland annat genom 
en nationell ekonomisk satsning på området. 

I gott sällskap
Pristagaren Glenn Regehrs bakgrund är kognitiv 
psykologi. Inriktningen mot medicinsk pedagogik 
kom av en lyckosam slump då hans handledare 
vid MacMaster University samarbetade med 
läkarutbildningen tvärs över gatan. Där fanns pro
fessor Geoffrey Norman, pristagare 2008, och 
Glenn blev hans assistent. Ett år in på doktorand
studierna ringde en kirurg som ville skapa en ped
agogisk forskargrupp i Toronto. Väl där mötte han 
Richard Rezniek och Brian Hodges, vilka båda 
också fått KI:s pris. 

Glenn Regehr betonar vikten av gräns- 
över skridande lärande inom sjukvården: 
”I vården finns multiprofessionella team där man 
kan se väldigt olika på de problem som ska lösas, 
och att kunna hantera dessa skiftande perspektiv 
har först nu blivit erkänt som en viktig kompe
tens”, förklarar Glenn Regehr. 

Drivkraft för lärande
En anledning till att Glenn Regehr får priset är att 
hans arbete bidragit stort till en bredare akade
misk förståelse för medicinsk pedagogik. Hans 
forskning har bland annat undersökt hur individ
ers mål, personliga övertygelser och värderingar 
påverkar lärandet. Dessa faktorer skapar inte 
minst utmaningar för de idealiserade bilder som 
ofta finns om vårdutbildningarnas läroplaner. 

Pedagogik berör oss alla
Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk 
pedagogik är ett internationellt pris på 50 000 EUR 
till framstående forskare inom området. Priset möj
lig görs genom Gunnar Höglunds och AnnaStina 
Malmborgs Stiftelse, bildad 2001. De menade att 
medicinsk pedagogik ofta ses som ett udda ämne 
som bara berör lärare och studenter, men egentli
gen är något som berör oss alla. •

Dr Glenn Regehr, professor vid University 
of British Columbia
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I Värmland har Marlene Sonnleitner och Payam 
Khalili styrt yngre läkare mot ett yrkesliv i balans 
med livet utanför arbetsplatsen. Med sin närvaro 
och öppenhet har de uppmuntrat sina adepter till 
att se vikten och vinsten av god handledning. 

”Det roligaste är att diskutera med yngre kollegor 
om läkarrollen, samt knepiga frågor där sva ren 
inte finns i någon bok”, säger Marlene.  Payam 
håller med och fortsätter: 

”Och att få uppleva en ung kollegas utveckling till 
en duktig kliniker, med förmåga att självständigt 
fatta svåra medicinska och etiska beslut.”
 
Det är just det, viljan att med sympati och peda-
gogik lotsa underläkare till egen utveckling, som 

Vinnare som 
balanserar privat- 
och yrkesliv
Marlene Sonnleitner och Payam Khalili kammar hem 
utmärkelsen som årets AT- respektive ST-handledare,  
ett pris som delas ut årligen av SYLF Värmland.
Text Anna Nordby, ledamot SYLF Värmland

har lett till att de har utsetts till årets AT- och 
ST-handledare i Värmland. De blickar framåt i sitt 
handledarskap – vågar se hur och till vad individen 
kan utvecklas. Men också hur regionen, klinikerna 
och läkarkåren behöver ta ansvar för att prioritera 
handledning. ”Hand ledning bör vara ett självklart 
moment i varje läkares yrkesliv och borde pre-
mieras högre av ledningen. Som mer erfaren kol-
lega känns det positivt att dela med mig av mina 
kunskaper och erfarenheter till mindre erfarna 
kollegor”, berättar Payam. ”Handledningen är ett 
sätt att förbättra sjukvårdens framtid”, instämmer 
Marlene. 
 
SYLF Värmland är glada att få lyfta fram dessa 
två förebilder och låt oss alla inspireras av deras 
driv och betydelsefulla arbete. •
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Ett av de största stegen i läkarkarriären är över
gången från STläkare till specialist. I Social
styrelsens målbeskrivning framgår att man under 
minst fem år ska förvärva de färdigheter som före
skrivs. Men känner man sig sedan automatiskt 
redo att axla alla nya ansvarsområden, eller kan 
man också anpassa kliniken för att förbereda för 
specialistrollen?

Specialistläkarbrist
Lasarettet i Enköping har i höst provat ett sätt att 
förbereda STläkare i internmedicin för rollen som 
bakjour. Tre STläkare får med stöd av specialist 
vara dag, natt och helgbakjourer. En anledning till 
att man började diskutera upplägget var bristen på 
färdiga specialister på sjukhuset, vilka delade på 
en tung jourbörda. Precis som ordinarie nattbak
jour är man på plats till sen kväll, och är sedan 
beredskap i hemmet med 30 minuters inställelse
tid. Specialisten som egentligen skulle ha varit 
bakjour finns tillgänglig på telefon. Både specia
listen och STläkaren jobbar som vanligt dagen 
efter, precis som innan projektet drog igång.

Samspel mellan specialist och ST-läkare
Shakhabidin Nuriev är aktiv i SYLF Uppsala och 
en av de STläkare som deltar i projektet. Han är 
till största delen positiv. Själv har han hunnit gå 
sex natt och helgjourer. Den första natten var 
lugn, men Shakhabidin kände sig ändå spänd och 
sov ganska lite. Efter det har det varit lättare. Han 
upplever stödet från specialisterna som gott.  
Vid något tillfälle när det var mycket att göra tog 

ST-läkare på 
bakjourslinje i 
Enköping
SYLF Uppsala har pratat med STläkaren 
Shakhabidin Nuriev som testat rollen som 
bakjour i ett nytt projekt på medicinkliniken  
på Enköpings lasarett.
Text Evelina Rosenqvist, ledamot SYLF Uppsala

specialisten över bakjourstelefonen i några tim
mar. Underläkare har uttryckt att det är skönt att 
få ställa frågor till någon som nyligen varit i deras 
situation.

Viktig förberedelse
Shakhabidin hade gått dagbakjour någon vecka i 
månaden i ca fem månader innan han började 
vara bakjour övriga tider, och tycker att det gjorde 
att det kändes tryggare. De första veckorna som 
dagbakjour gick man dubbelt med specialist. 
Shakhabidin tycker att passen som bakjour har 
varit en viktig förberedelse för att så småningom 
bli färdig specialist. När yngre kollegor ställt frågor 
har han kunnat bedöma dem bättre än när de job
bat parallellt på akuten, och av det utvecklats 
både som kliniker och handledare.

Arbete för förbättrad löneprogression
Ekonomiskt har man fått viss ersättning för det 
ökade ansvaret, 1000 kr per pass. Shakhabidin an
ser att ersättningen hade kunnat vara lite högre, 
eftersom man ändå sparar pengar jämfört med 
färdiga specialister. Specialistkompetensen är ju 
något som utvecklas under ST, och inte magiskt 
uppstår när man skickat in sina papper. Det borde 
avspeglas i lönen, som annars oftast står stilla i 
fem år. 

SYLF Uppsala arbetar aktivt med frågan för bät
tre löneprogression under ST och har tillsammans 
med Upplands allmänna läkarförening motionerat 
om detta till Läkarförbundets fullmäktige 2020 •

Underläkare 
har uttryckt att 
det är skönt att 
få ställa frågor 
till någon som 
nyligen varit i 
deras situation.
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våra ST-läkare är situationen annorlunda, och inte 
minst oklar. Hur kommer våra ST-läkare inom 
opererande specialiteter att drabbas som har haft 
det svårt att få vara med på operation i många 
månader? Delmål för vad man förväntas kunna 
operera självständigt efter en viss tid som ST-
läkare är svåra att uppfylla, och många ställer sig 
frågan om de kommer att få vara med och operera 
ens när de växande vårdköerna ska kortas ned och 
operationstiderna behöver hållas nere.

Självklart är situationen speciell, men det är vik-
tigt att påminna sig om att undantagstillstånd bör 
vara just det, undantag. Kortsiktig problemlösning 
är ofta ogynnsam på lång sikt, och att bromsa 
återväxten av specialistläkare genom en försäm-
rad utbildning av underläkare över alltför lång tid 
är ett bra exempel på det. Så tänk långsiktigt – stå 
upp för din rätt till utbildning! Och glöm inte bort 
att vi finns här om du behöver stöd.

Sara Tärnbro
Ordförande SYLF Värmland

Signerat lokalavdelningsordförande: 

Utbildning ett måste, 
även under pandemi
De senaste månaderna har varit speciella på många 
sätt. I Värmland har vi klarat oss med förhållande-
vis få fall av Covid-19, men anpassningar har för-
stås ändå gjorts för att försöka skapa marginaler 
som inte finns i systemet. Utbildningssituationen 
har påverkats, och på många håll har studiepotter 
varit svåra att utnyttja, självstudietid har tagits 
bort, och utbildningar har ställts in eller ersatts 
med digitala alternativ med varierande kvalitet av-
seende innehåll och tekniska lösningar. Till en 
början har många tyckt att det har känts rimligt – 
det är ju en så speciell situation – och det känns 
självklart för de flesta att ställa upp. 

Något som vi ganska ofta får höra som under-
läkare i Värmland är att vi är en så viktig del i pro-
duktionen. Tyvärr kommer denna argumentation 
ofta fram vid samtal om en bristande utbildnings-
situation, då det inte finns möjlighet att undvaras 
från den kliniska verksamheten för föreläsningar 
eller för självstudietid. Jag tror att många av oss 
kan känna igen oss i att detta är ett återkom-
mande problem även utan en pågående pandemi. 
I perioder då bemanningssituationen är ansträngd 
på våra kliniker av andra orsaker ställer vi också 
upp, även om det är under dessa perioder som vi 
kanske är allra mest beroende av möjlighet till 
kunskapsinhämtning. Jag kan inte låta bli att ställa 
mig frågan: ”är det såhär som vi underläkare bäst 
ställer upp för verksamheten?” På kort sikt kanske 
svaret på den frågan är ”ja”, men inte över tid. Det 
är ju trots allt inte underläkare vi har störst brist på 
i landet, utan specialistläkare.

Så hur ska vi fortsätta att förhålla oss till vår ut-
bildning under rådande pandemi? Konsekvenserna 
blir allt större och mer långsiktiga av en försämrad 
utbildningssituation, och risken allt större att tiden 
till specialistbevis förlängs. Som tur är har våra 
värmländska AT-läkare fått behålla sina placer-
ingar så att de kan avsluta sin AT-tjänst som 
planerat, och man har ganska snart insett att 
AT-föreläsningarna måste fortgå för att målbes-
krivningen ska hinna uppfyllas. Men för en del av 

Undantags- 
tillstånd bör 

vara just det, 
undantag.
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Från remisskorgen
SYLF får in många spännande remisser där underläkar
perspektiv efterfrågas på policys och utredningar. Nedan finner 
du sammanfattningar i SBAR-format för några av de remisser 
som styrelsen behandlat under hösten.

Situation
SYLF:s styrelse har erbjudits att inkom
ma med synpunkter på Läkarförbundets 
policy “Läkares arbete med sjukskriv
ningar”. 

Bakgrund
Läkarförbundet arbetar med en policy 
kring läkares arbete med sjukskrivningar. 

Aktuellt tillstånd
Policyn tar upp flera olika aspekter kring 
sjukskrivningsprocessen och hur denna 
kan underlättas för landets läkare. 

Rekommendation
SYLF håller med i det mesta av det som 
föreslås stå i policyn. Vi har dock påpe
kat att policyn bör ses över för att bli 
mer användbar och tydlig i den externa 
kommunikationen. I övrigt har SYLF 
främst lyft att det i stycket om läkares 
fortbildning helt saknas en skrivelse om 
AT och STläkares fortbildning i ämnet. 
Slutligen saknar SYLF även en tydlig 
skrivelse om hur antalet STläkare inom 
företagshälsovård ska bli fler.

Tora Borén andre vice ordförande SYLF

Situation
Socialdepartementet gör en utredning 
om nationellt sammanhållet system för 
kunskapsbaserad vård.

Bakgrund
Utredningen analyserar och lämnar 
förslag på samlad uppföljning i hälso 
och sjukvården inom ramen för den be
fin tliga myndighetsstrukturen – och 
ana lyserar hur en sådan funktion kan 
sam verka med hälso och sjukvårdens 
hu vud män.

Aktuellt tillstånd
Utredningen föreslår att man behöver 
en funktion för uppföljning för att ana
lysera var behoven av statliga insatser 
är som störst, för att säkerställa god 
vård. Utredningen ger även förslag på 
förutsättningar som förbättrar lokalt 
kunskapsbaserat arbete. 

Rekommendation
SYLF håller med utredningens åsikt 
om att uppdraget är delar av en större 
helhet för ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård, men 
att det bör ligga mer ansvar hos staten 
än hos regionerna i formen beställare 
utförare. SYLF vill se att man föreslår 
läkarmedverkan i reglering av äldre
vården.

Rofida Ghazvinian ledamot SYLF

Situation
Arbetsmarknadsdepartementet har 
lämnat ett betänkande till regeringen 
angående ökad trygghet för visselblås
are inom olika sektorer i näringslivet, 
SOU 2028:38. 

Bakgrund
Man vill ersätta en befintlig lag kring 
sär skilt skydd mot repressalier för arb
e tstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden. Den nya lagen ska 
gälla både privat och offentlig verksam
het. Syftet med visselblåsardirektivet 
är att stärka kontrollen av att unionsrät
ten på särskilda områden efterlevs. 

Aktuellt tillstånd
Den nya lagen ska komplettera bland 
annat grund lagarna LAS, medbestäm
mandelagen samt rättspraxis. Det kom
mer att finnas möjlighet för vissel
blåsare att få upprättelse för en förlust 
eller kränk ning på grund av repressalier.

Rekommendation
SYLF undrade varför kravet för interna 
rapporteringskanaler endast innefattade 
arbetsgivare med 50 eller mer arbets
tagare och inte färre. Vi är starkt positiva 
till att tystnadsklausuler som inskränker 
meddelandefriheten ogiltigförklaras. Vi 
tog som exempel underläkare som arb
etar ensamma men inte vågar anmäla 
på grund av rädsla för repressalier. Vi 
påpekade att avvikelserapporterings
systemen inom sjukvården bör granskas 
och hanteras av medicinsk kunnig per
sonal, förslagsvis läkare.

Eva Amtkil ledamot SYLF
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Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för AT och 
ST. De utger så kallade föreskrifter och allmänna 
råd för tjänsterna. Föreskrifter är bindande, regler 
som måste följas, medan allmänna råd är rekom-
mendationer för hur föreskrifter kan eller bör 
tillämpas i praktiken. SYLF har utarbetat en policy 
för såväl AT som ST, där vi sammanfattar våra 
ståndpunkter. Du hittar föreskrifterna i sin helhet 
på Socialstyrelsens hemsida, och våra ståndpunk-
ter på SYLF:s hemsida. Nedan följer en översikt.

Allmäntjänstgöring, AT
AT syftar till att introducera den nyutexaminerade 
läkaren till arbetslivet, genom både utbildning och 
arbete som läkare. I Socialstyrelsens föreskrift 
reglerande AT, SOSFS 1999:5, återfinns målbes-
krivningen. Den definierar vad en AT-läkare ska 
kunna i slutet på varje tjänstgöringsavsnitt, och 
vid avslutad AT. AT-läkaren ska ha en huvudhand-
ledare, som har ett övergripande ansvar för 
AT-läkarens kompetensutveckling, men även en 
handledare under varje tjänstgöringsavsnitt.

Schemalagd studietid
I föreskrifterna anges tydligt att AT-läkaren ska 
ges möjlighet till teoretiska studier samt utbild-
ning i form av exempelvis kurser och konferenser. 

Rätt till utbildning  
under AT och ST
Vilka rättigheter till utbildning har du under din  
AT och ST? Denna artikel reder ut begreppen!

Planeringen av AT-läkarens studier sker tillsam-
mans med handledaren på respektive avsnitt under 
AT. Därtill ska AT-läkaren uppmanas till kompetens-
utveckling på arbetsplatsen. Detta innebär alltså 
att den teoretiska kunskapsinhämtningen ska 
schema läggas, och ska inte förväntas ske på fritiden 
eller enbart när den kliniska vardagen så medger.

Externa kurser och studierektor  
SYLF:s rekommendation
SYLF anser att varje AT-läkare regelbundet bör ha 
minst fyra timmar per vecka avsatt för formalise-
rad utbildning eller självstudier, samt bör ges möj-
lighet att delta i externa kurser oh konferenser. 
Det ska finnas en studierektor ansvarig för utbild-
ningens kvalitet. AT-läkare ska få erforderlig hjälp 
och stöd för att uppnå målen.

Specialiseringstjänstgöring, ST
Det finns två föreskrifter reglerande ST, SOSFS 
2008:17, respektive SOSFS 2015:8. Har du fått 
din legitimation den 1 maj 2015 eller senare, följer 
du föreskriften från 2015. Har du fått din legitima-
tion tidigare, kan du välja själv. Observera att an-
sökan om specialistkompetens enligt det gamla 
regelverket måste vara Socialstyrelsen tillhanda 
senast den 30 april 2022.

Den teoretiska 
kunskapsin-
hämtningen 

ska schema-
läggas, och ska 

inte förväntas 
ske på fritiden.

Ada Kapetanovic, 
Förste vice 

ordförande SYLF
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Handledning, 
självstudier 
och kurser 
bör regleras 
i ett ST-
kontrakt.

Kompetenskrav för specialistbevis
I föreskrifterna finns målbeskrivningar för alla 
bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. I dessa åter-
finns s.k. kompetenskrav, vilka måste uppnås för 
att bevis om specialistkompetens ska erhållas. 
Här anges även på vilket sätt de olika delmålen 
uppnås. Det kan vara genom klinisk tjänstgöring 
under handledning, auskultation, kurser eller  
själv ständiga arbeten. Det är däremot inte reglerat 
hur lång tid som krävs för att uppnå de enskilda 
delmålen.

Individuellt utbildningsprogram
Varje ST-läkare ska ha ett individuellt utbildning-
sprogram som utgår från målbeskrivningen för 
den aktuella specialiteten. Detta ska innehålla den 
kliniska tjänstgöring och kompletterande utbild-
ning som individen behöver för att uppnå kompe-
tenskraven. Enligt de allmänna råden bör även 
planerad intern och extern utbildning samt plane-
rad tid för regelbundna självstudier ingå i det indi-
viduella utbildningsprogrammet.

Dokumenterade bedömningar
ST-läkaren ska ha tillgång till en studierektor, som 
är ansvarig för att samordna den interna och  
externa utbildningen för klinikens ST-läkare. 

ST-läkarens handledare och verksamhetschef, 
eller av denne utsedd specialistläkare, ska kon-
tinuerligt bedöma ST-läkarens kompetensutveck-
ling utifrån målbeskrivningen och det individuella 
utbildningsprogrammet. Denna bedömning ska 
dokumenteras. Om en bedömning visar att kom-
petenskraven inte uppfylls, råder Socialstyrelsen 
att detta bör leda till en åtgärdsplan, som omfattar 
revision i det individuella utbildningsprogrammet 
och justering av verksamhetens utbildning eller 
tydligare krav på ST-läkaren.

ST-kontrakt rekommendation från SYLF
SYLF anser att alla ST-läkare ska ha schemalagd 
tid för självstudier, motsvarande minst fyra tim-
mar per vecka, där innehållet planeras i samråd 
med handledare. Vidare ska möjlighet finnas till 
deltagande i klinikens ordinarie internutbildning 
och minst tio dagars extern utbildning årligen, 
vilket ska finansieras av arbetsgivaren. Handled-
ning, självstudier och kurser bör regleras i ett 
ST-kontrakt, som är separat från anställning-
savtalet och upprättas tillsammans med huvud-
handledare, studierektor och verksamhetschef. •
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Engagemang kan försätta berg
Det var en vacker vårdag. Covid-19 hade 
briserat med full kraft. Pushnotiserna i 
mobilen avlöste varandra om antalet 
döda, antalet tillgängliga IVA-platser, 
den befarade bristen på skyddsutrust-
ning, nya restriktioner, reaktioner på 
uteblivna restriktioner, åsikter om vår 
statsepidemiolog, nya vetenskapliga 
rön… Överallt pratades det Covid-19. 
Själv kände jag mig matt av all nyhets-
rapportering.

Just den här dagen tänkte jag dock inte 
så mycket på pandemin utan njöt av vår-
solen och fågelkvittret. Då fick jag ett 
samtal. Det var en kollega, en ST-läkare 
i kirurgi, som berättade att arbets-
givaren hade bestämt sig för att inga 
ST-läkare skulle få operera patienter. 
Detta på obestämd framtid. Jag fick ett 
samtal till. Den här gången från en ST-
läkare i ortopedi som hade fått samma 
besked. Två olika specialiteter, två olika 
regioner men med samma förödande 
effekt på utbildningssituationen. Fler 
kollegor hörde av sig med liknande 
berättelser. Olika specialiteter, olika reg-
i oner men samma besked. ”Vad menar 
arbetsgivaren att ni ska göra istället?” 
Frågade jag. ”Några av oss har blivit upp-
manade att ta ut semester eller jour-

komp. Några av oss sitter på akutmot-
tagningen och bokstavligt talat rullar 
våra tummar. Och på mottagningen 
finns det knappt några patienter alls.” 
Fick jag till svar. 

Fågelkvittret har bytts ut mot karga 
höst vindars sus. Vårsolen har lämnat 
oss; nu är det mörkt när jag går från 
jobbet. Pandemin fortgår dock med full 
kraft. Antalet smittade i Sverige ökar. 
Pandemins långtidseffekter på under-
läkarnas utbildningssituation är svår att 
överblicka. Enligt Läkarförbundets egna 
siffror uppger så många som en femte-
del av ST-läkarna att de inte kommer 
att uppnå specialistkompetens på ut-
satt tid. Många väntar fortfarande på 
obligatoriska, inställda kurser. En del 
har fått sina sidotjänstgöringar fram-
flyttade på obestämd framtid. Det här 
är förstås förödande för kompetens-
försörjningen. I 19 av landets 21 regioner 
råder det brist på specialistläkare. Sam-
tidigt visar Socialstyrelsens statistik att 
31 procent av dagens specialistläkare 
är 60 år eller äldre. Det börjar bli bråt-
tom att lära upp en ny generation. 

Läkarförbundet, Sobona och SKR gick 
i våras tillsammans ut med ett så kallat 

samsynsdokument om AT-läkarnas sit-
uation under pandemin. Detta för att 
AT-läkarna inte skulle straffas med för-
längd tid till legitimation. Glädjande 
nog har ytterst få AT-läkare behövt för-
länga sin AT. Nu är det upp till bevis för 
arbetsgivarna att se till att även ST- 
läkarna får sina efterlängtade speci alist-
bevis i tid. 

Hur gick det då för kollegorna? Tack vare 
ett starkt mobiliserande från SYLF, såväl 
lokalt som nationellt, blev det ändring 
och kollegorna bidrar och utvecklas åter-
igen i operationssalarna. Med det här vill 
jag säga att engagemang är nyckeln till 
för ändring. Mina många samtal, mejl och 
konversationer i sociala med ier 
med er medlemmar 
visar på en starkt 
enga ge rad kår. 
Fortsätt höra av  
er till oss i SYLF vid 
problem eller frågor. 
Vi finns här för er! •
Madeleine Liljegren
Ordförande 
SYLF

KVARTALET SOM GÅTT – ett urval av styrelsens aktiviteter

SYLF på Socialdepartementet
SYLF:s kanslichef Livija Ginters och ordförande Madeleine 
Liljegren träffade i augusti statssekreteraren Maja Fjaestad 
på Socialdepartementet. De arbetar med att ta fram över-
gångsreglerna till BT och SYLF betonade behovet av tydliga 
besked snarast för att kunna införa BT första juli nästa år.
Förutom BT diskuterades även den grava AT-platsbristen 
där SYLF lade fram flera konkreta förslag på hur denna ska 
lösas. Det behövs bland annat riktade statliga medel för att 
öka antalet platser. Under hösten har SYLF haft kontinuer-
lig kontakt med Socialdepartmentet om både AT-läkarnas 
och BT-läkarnas situation.

Lön het fråga på representantskap
SYLF:s representantskap hölls digitalt 20-21 oktober. Rep-
resentantskapet fungerar som en halvårsavstämning mel-
lan fullmäktigemötena. Ett trettiotal lokalaktiva deltog och 
diskuterade SYLF:s nuvarande politik och riktning för 
framtida arbete. En av de heta frågorna var lönesättning, 
med stora nivåskillnader över landet. Det finns en oro för 
lönesänkningar för legitimerade läkare vid införandet av 
BT. SYLF arbetar aktivt med denna fråga i bland annat 
SLF:s förhandlingsdelegation och på lokal nivå. Legitime-
rade läkares värde får inte devalveras med införandet av 
BT och nya läkarutbildningen. 
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Fredrika Fabri är ST-läkare i  
geriatrik på Stockholms Sjukhem  
och Moderna Läkares krönikör.

Dr Fredrika

Det var för ett par år sedan som jag, 
mot bättre vetande, började spela ett 
mobilspel som utspelade sig i en fiktiv 
värld kretsande kring en berömd ung 
trollkarl. Enligt reklamen skulle spelet 
erbjuda en personlig upplevelse med 
faror, belöningar och kamratskap. I själva 
verket gick det mest ut på att vänta på 
att min ”energi” skulle fyllas på. För den 
otålige fanns möjlighet till köp i appen 
så att spelet kunde gå snabbare fram. 
När energin var full gällde det att passa 
på! Till exempel mellan patienter, på 
lunchen, eller när ronden stannat av i 
väntan på fysioterapeuten. 

Helt galet, tänker du. Jag var såklart 

tvungen att radera spelet till slut. Men 
upplevelsen fick mig att fundera på hur 
vår arbetsmiljö ser ut. Det var aldrig 
någon som höjde på ögonbrynen när jag 
tog upp mobilen och spelade på arb e ts
tid. I själva verket är det vanligt att an
ställda sitter med telefonen och sysslar 
med helt privata angelägenheter när 
det blir en paus i arbetet. “Vänta, jag 
måste köpa en väska på rea”, sa en kol
lega till mig en gång när jag skulle rapp
ortera över en patient. 

För egen del har jag märkt en stor skill
nad efter det att jag började låsa in mo
bilen i skåpet under arbetsdagen. Det 
blir mer tid över till att tänka. De små 

uppehållen under dagen hackas inte 
sönder av notiser och meddelanden, 
och det är en lättnad att inte vara nåbar 
för sådant som inte är viktigt. Alla fun
gerar väl olika, men att i en stökig miljö 
lägga på ytterligare ett lager av avbrott 
kan öka känslan av stress, kanske utan 
att vi vet vad det beror på. 

Att vara mobilfri på arbetstid är riktigt 
härligt när man vant sig, men kräver 
såklart ett skåp som går att låsa. Vissa 
kliniker förser inte heller sina under
läkare med en arbetstelefon. Det för
lorar de kanske på i längden, speciellt 
om underläkaren har det där spelet 
instal lerat.  •

KVARTALET SOM GÅTT – ett urval av styrelsens aktiviteter SYLFAKTUELLT

Följ övergångsreglerna  
via SYLFs hemsida
Innan denna tidning publiceras väntas övergångsreglerna 
mellan ST 2015 och kommande STförordning presente
ras. I den nya STförordningen ingår bastjänstgöringen. 
Övergångsreglerna kommer att beröra stora delar av under
läkarkåren och vi ber er hålla utkik på vår hemsida och  
facebooksida för uppdateringar på ämnet.

Läkarförbundets fullmäktigemöte
I november laddar SYLF för SLF FUM som är Läkarförbun
dets fullmäktige och högsta beslutande organ. SYLF är andra 
största yrkesförening inom förbundet och har goda möjlighe
ter att påverka besluten. Under mötet ska de bland annat väl
jas en ny ordförande till förbundet. I år hålls SLF FUM digitalt.

Löneförhandling? Kolla löneläget!
Vid nyanställning ska du och arbetsgivaren förhandla om 
lönen. Kontakta din lokala läkarförening inför förhandling
en för att få en uppdatering kring hur löneläget ligger på 
just den arbetsplats som du ska förhandla på. Lönelistor 
går att begära ut via HR. Kom ihåg att du har rätt att för
handla en gång per år och alltid vid ny befattning.
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Posttidnig B

REPORTAGE Tips och trix för bättre handledning – ge feedback på ett snyggt sätt.
BASFACKLIGT Din rätt till utbildning under AT och ST - Vad säger Socialstyrelsen? Vad säger SYLF?

REPORTAGE ST-läkaren Andreas rapporterar från flyktinglägret Moria på grekiska ön Lesbos. 

Pedagogisk
karriärväg!

Moderna Läkare möter AGNES ELMBERGER för att  
prata medicinsk pedagogik och arbetsmiljö.

Hej SYLF! Jag har sökt AT vid tre tillfällen och får inte ens komma på intervju.  
Jag söker både i och utanför storstadsregionerna. Jag börjar bli riktigt less  
på detta och tappa hoppet, ska jag vikariera för alltid?! Hjälp mig, varför får  
jag inte AT? /Bekymrad UL

Hej, Bekymrad UL!  För det första – du är inte ensam. Nästan var tionde läkare får nu vänta i 
mer än två år på att få AT-plats. Det är följden av att regionerna som ansvarar för läkarnas ut-
bildningstjänster inte har planerat så pass många platser som behövs för att motsvara behovet 
från de som är nyutexaminerade över lång tid nu. Samtidigt har läkarutbildningen utvidgats, så 
problemet ser just nu ut att förvärras framöver. Idag finns 1 510 AT-platser i landet, och behovet 
motsvarar 1 700 stycken. 2027 behövs det ca 2 000 platser. 

Vi i SYLF håller frågan om fler AT-platser aktuell i Läkarförbundet, men också i direktkontakt 
med beslutsfattare på nationell nivå för att få fler AT- platser till stånd. Vi kräver att staten ska 
ta över ansvaret, nu när regionerna bevisligen misslyckats att dimensionera AT-platserna i den 
omfattning som läkar utbild ningen kräver. 

Vi driver opinion, debatterar och kartlägger varje år utvecklingen av AT-platserna så att vi kan 
visa hur stort problemet är. Lokalt arbetar SYLF för att säkra kvaliteten på AT och att anställn-
ingarna görs på rätt sätt, bland annat via Schysst rekrytering. 

Problemet tar inte slut förrän det finns fler AT-platser, och ditt medlemskap hjälper oss i det arbetet.

Livija Ginters kanslichef SYLF

Hejsan! Jag är förälder och vill jobba deltid. Min plan var att gå ifrån jobbet  
tidigare på eftermiddagarna, men nu säger min arbetsgivare att jag istället  
ska ta ut ledigheten i hela dagar. Får de göra så? /Flerbarnsläkare

Hej Flerbarnsläkare!  Fram tills att barnet är 8 år har du som förälder rätt att förkorta din arbets-
dag med upp till en fjärdedel för att få mer tid till att ta hand om ditt barn. Du är då ledig utan 
föräldrapenning och arbetsgivaren är skyldig att bevilja dig detta enligt föräldraledighetslagen. 
Du får själv anpassa ledigheten efter dina behov, så länge det inte stör verksamheten påtagligt. 
I sådant fall ska arbetsgivaren meddela både dig och din lokala läkarförening att du inte kan ta 
ut föräldraledigheten enligt eget önskemål. Grund regeln är att du själv ska få anpassa ledig-
heten efter dina behov. Vid tveksamheter, kontakta din lokala läkarförening.

Maria Valeur chefredaktör och ledamot i SYLF:s styrelse

Medlemsfrågan
Anonyma frågor från våra medlemmar.


