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Ledare

i samtliga regioner och till en betydande del av 
under  läkarkåren. Glädjande nog har Läkarförbun-
det, efter flera år av påverkansarbete från SYLF i 
frågan, nyligen lanserat en modell för hur ledar-
skaps-ST kan utformas. Detta för att ge underlä-
karen en stabil plattform att stå på inför uppdrag 
på chefsposition med både medicinskt och orga-
nisatoriskt komplexa problem. Förslaget innebär 
flera viktiga utbildningsmoment inom organisa-
tion och ledarskap där förslaget är att ledarskaps-
utbildningen förlänger ST med ett år men att spe-
cialistlön utgår efter fem år.

SYLF vill se att ledarskaps-ST erbjuds minst 10 
procent av alla ST-läkare i landet. Framtidens vård 
kräver beslutsfattare med medicinsk kompetens. 
Om fler läkare får möjlighet att leda kommer vi att 
kunna fortsätta att erbjuda en förstklassig vård till 
en åldrande och allt skörare befolkning. •

SYLF:s styrelse genom Eva Amtkil

Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, 
men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar 
jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidiga-
re skådats radar upp sig på vårdcentraler, akut-
mottagningar och i avdelningskorridorer. Trots 
detta är de chefer som leder verksamheterna allt 
mer sällan läkare. Märkligt, kan tyckas, särskilt 
när flera studier visat att läkare på ledarpositioner 
i vården förbättrar framförallt vårdkvaliteten, men 
även det ekonomiska resultatet. För oss i SYLF är 
det tydligt att riktade insatser behövs för att öka 
andelen läkare som leder. 

I SYLF:s ledarskapsrapport ser vi alarmerande 
tendenser till att läkares intresse för att inneha 
chefspositioner sjunker drastiskt från studietiden 
till att man är anställd som ST-läkare. Läkare är 
ofta naturliga ledare i möten med patienter och 
anhöriga, vid kontakt med myndigheter och läkare 
är självfallet högst ansvariga för den medicinska 
vård som ges. Läkare är också drivande inom 
forskning och utbildning. Det som de flesta unga 
läkare idag saknar är formaliserad och strukture-
rad utbildning i att leda. Denna utbildning behövs 
för att säkerställa att fler läkare ser chefskap som 
en intressant väg framåt. Det fungerar som en ut-
märkt grund för läkaren att stå på inför fortsatt 
utveckling av sitt professionella ledarskap. Ett för-
slag på modell för en sådan utbildning är så kallad 
ledarskaps-ST.

I dagsläget är det endast tre regioner som erbjud-
er ledarskaps-ST, en katastrofalt låg siffra med 
tanke på behovet av läkare på chefspositioner. 
Ledar skaps-ST är en bra ingång för underläkare 
med chefs- och ledarambitioner och bör erbjudas 

Riktade  
insatser  
behövs för att 
öka andelen 
läkare som 
leder. 

Satsa på ledarskaps-ST!
Ledare:
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Tema

Läkaretik på 
sociala medier 
(Gör inte bort dig på nätet)

Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet 
kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar 
om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, 
ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång  
av kluriga situationer på sociala medier. 
Text Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd (EAR)

Torsten Mossberg 
Ordförande EAR

En fantastisk utveckling har inneburit att vi nu-
mera snabbt kan få nyheter, medicinska råd och 
kontakt med kollegor på nätet. Med tanke på den 
ökande användningen av nätet för patientdiskus-
sioner finns det anledning att påminna om alla 
faror som lurar. Som senior läkare är jag avund-
sjuk på alla verksamma kollegor som nu har obe-
gränsade möjligheter att diskutera kliniska erfar-
enheter på nätet, inte minst att det snabbt går att 
googla fram den färskaste informationen och den 
senaste vetenskapen. Men det är så lätt att använ-
da nätet lite tanklöst. När det gäller uppgifter om 
patienter måste vi ta en rad hänsyn – i första hand 
till patienterna själva och deras integritet, men 
också tänka på vilken bild vi ger av läkare.

Sekretess
Det viktigaste i detta sammanhang är sekretess-
lagstiftningen och vår etiska regel nr. 12: Läkaren 
ska iaktta tystlåtenhet om all information rörande 
enskild patient, såvida det inte äventyrar patien-
tens väl. Hälso- och sjukvårdssekretessen gäller 
även på sociala medier. Där får inte några uppgift-
er om patienter nämnas, inte ens om uppgifterna 
är avidentifierade. Med kännedom om samman-
hanget kan det bli möjligt att identifiera patienten. 
Hur är det om patienten själv godkänt, lämnat 
samtycke till att uppgifter sprids på nätet? 
Svårigheten med ett samtycke är att patienten är 
i ett underläge, i en utsatt position och beroende 
av att läkaren behandlar hen väl. Patienten kan 

Det är så  
lätt att  
använda  
nätet lite 
tanklöst.
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Det gäller då 
att inte svara 

med reptilhjär-
nan utan svälja 

förtreten och 
komma ihåg 
att tystnads-

plikten gäller.

känna sig tvungen att lämna samtycke utan att 
helt inse vad det kan innebära att beskrivning av 
symtom med uppgifter om tidpunkt, plats med 
mera sprids. Kommentarer till de uppgifter som 
lags ut hjälper till att identifiera vem det rör sig om.

Journalförstöring
Om patienten inte känner sig bekväm med läka-
rens formulering i journalen kan hen begära att de 
olämpliga raderna i journalen stryks genom att 
begära detta hos vårdgivaren. Alternativt kan pati-
enten begära journalförstöring hos IVO som då kan 
besluta att meningarna tas bort under förutsättning 
av att de inte är väsentliga för vården av patienten. 
Motsvarande går inte att göra på nätet, det som är 
skrivet om en patient går inte att ta bort.  

Foton
Uppgifter om patienter bör alltså inte publiceras på 
nätet, ännu viktigare är det att vara försiktig med 
bilder. Det är lätt att förbise att bakgrunden till fo-
tot av patienten kan innebära att det går att identi-
fiera plats, tid och sammanhang. I värsta fall finns 
det andra personer som också kan gå att känna 

igen på bilden. Den som bryter mot tystnadsplikten 
kan i allvarliga fall få fängelsestraff på max ett år. 
År 2019 dömdes en anställd på ett demensboende 
i Östersund för brott mot tystnadsplikten för att ha 
publicerat en bild av en vårdtagare på Facebook. 
Påföljden blev 30 dagsböter (dom från Östersunds 
tingsrätt).

Missnöjd patient
Det finns förstås också andra fällor. Du kan bli 
provocerad av en missnöjd patient som letar upp 
dig på nätet och skriver att du inte är vatten värd 
och att din legitimation bör dras in. Det gäller då 
att inte svara med reptilhjärnan utan svälja förtre-
ten och komma ihåg att tystnadsplikten gäller.

Respekt och saklighet
Det kan också vara lätt att framhäva sin egen för-
träfflighet om man lyckas knäcka en diagnos som 
en kollega inte lyckats ställa. Då ska man komma 
ihåg att uppträda respektfullt och sakligt och erin-
ra sig den etiska regeln nr. 15: Läkaren ska bemöta 
sina kollegor respektfullt och så långt möjligt undvi-
ka att undergräva kollegors relationer till patienten.
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Marknadsföring
Regel nr 15 anknyter till att man inte ska framhäva 
sig själv i något sammanhang. Regel nr 19 säger 
följande: Läkaren ska avhålla sig från påträngande 
marknadsföring och att på ett annat olämpligt 
sätt fästa uppmärksamhet på sin person och 
läkargärning. Men, säger du då, tänk på all reklam 
om förträffliga nätläkare som syns överallt, är de 
inte olämpliga, framhäver de inte sig själva? Etik- 
och ansvarsrådet i Läkarförbundet (EAR) har 
kallat till sig ordföranden för nätläkarnas förening 
och påtalat det olämpliga med att lova för mycket 
i reklam och påmint om våra marknadsförings-
regler. Som en facklig förening har vi har inte 
några sanktionsmöjligheter. Vid allvarligt brott 
och mycket olämpligt beteende kan en medlem 
uteslutas, men knappast vid olämplig marknads-
föring. Många efterlyser större möjligheter till 
straff. Undvik att beskriva dig själv i alltför gynn-
samma ordalag.

Bilden av läkare
Som ordförande i EAR tycker jag att det viktigaste 
man bör tänka på vid kommunikation om patienter 

på nätet är den bild av läkare som vi förmedlar. 
Det finns ju inga egentliga väggar på nätet. Vi vill 
gärna tro att det enbart är en begränsad grupp 
som diskuterar när det i själva verket är för den 
som är intresserad lätt att hacka sig in. Det är 
också svårt att ha koll på vilka som egentligen är 
med i gruppen – är det endast kollegor? Vi måste 
vara måna om att förmedla att vi är professionella 
och hålla en saklig ton. Media slår gärna upp stort 
om vi yttrar oss slarvigt och olämpligt och tar det 
som bevis på att vi är okunniga, översittare och 
nonchalanta i vårt yrkesutövande.

Ska vi sluta använda nätet helt för  
att diskutera medicinska frågor?
Nej, men sekretesslagstiftningen kommer inte att 
ändras. Den är ett bra skydd för patienter och 
vårdgivare. Vi kan givetvis använda nätet för att 
utbyta erfarenheter, men eftersom man aldrig kan 
vara säkra på att diskussionen inte ”läcker” till 
obehöriga är det oerhört viktigt att inte över huvud 
taget avslöja några personuppgifter utan dis-
kutera i allmänna ordalag. Gör inte bort dig så att 
du får böter eller andra obehagliga efterföljder. •

Media slår 
gärna upp  
stort om vi 
yttrar oss 
slarvigt och 
olämpligt.
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Lokalfackligt

Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-
ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-
göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge 
en ST-enkät, där det framkom att ST- läkarna inte 
fick tillgång till den mängd studietid som ST-kon-
traktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också att 
ST-läkarna ofta behövde rycka in på akuten eller 
sköta sin administration under studietiden. Mer-
parten av de ST-läkare som jobbar i regionen idag 
har skrivit under ett ST-kontrakt. Det har dock kommit 
signaler om att ST-kontraktet inte efterlevs, varför 
SYLF Blekinge våren 2021 genomförde en ny ST- 
enkät för att identifiera eventuella problem. Resul-
taten av enkäten har sammanfattats i en rapport 
som presenterats för arbetsgivaren i samband 
med studierektorsmöte, för att diskutera hur efter-
levnaden av ST-kontraktet ska förbättras.

I enkäten framkom att mindre än hälften av de 
svarande har den schemalagda handledningen 
om 1 h/vecka som kontraktet anger. Detsamma 
gäller schemalagd studietid, där knappt hälften 
får tillräckligt. För många går studietiden förlorad 
till administration eller till att rycka in på jouren. 
SYLF Blekinges budskap till arbetsgivaren är att 
om handledning eller studietid går förlorad p.g.a. 
att ST-läkaren behöver täcka upp på jouren måste 
den få tas igen. Om den går åt till administration 
måste tid för detta avsättas i schemat. 

Få som svarat på enkäten har genomfört sitt 

SYLF Blekinge  
bevakar ST-kontrakten
Uteblivna handledarmöten, inställd studietid och oförståelse 
för utbildningsmomenten under ST:n. I en enkät som SYLF 
Blekinge genomfört listar Region Blekinges ST-läkare bland 
annat dessa problem när det gäller efterlevnaden av regionens 
ST-kontrakt.
Text SYLF Blekinges styrelse

kvalitetsarbete respektive vetenskapliga arbete, 
trots att fördelningen av svarande är relativt jämn 
över de fem år som ST:n omfattar. Detta skulle 
kunna bero på slumpen, men farhågan är att det är 
svårigheter med att genomföra arbetena som gör 
att ST-läkarna väljer att skjuta upp dem. I enkäten 
framkommer att det är svårt att hitta en handle-
dare till det vetenskapliga arbetet. Det finns ingen 
tydlig organisation kring hur detta ska gå till och 
varje ST-läkare blir lämnad att ensam lösa proble-
met. SYLF har därför som en åtgärd föreslagit att 
arbetsgivaren sluter ett avtal med Södra Sjukvårds-
regionen så att Region Blekinges ST-läkare kan få 
tillgång till handledare på universitetsorten.

Enkätsvaren indikerar också att ST-läkarnas 
kollegor inte alltid förstår i vilken utsträckning ut-
bildningstjänsten kräver att ST-läkarna genomgår 
praktik och utbildning utanför den ordinarie verk-
samheten. Det är inte rimligt att ST-läkarna be-
möts på ett sätt som gör att de får dåligt samvete 
över att de är frånvarande från verksamheten på 
grund av obligatoriska arbetsuppgifter. Vi har där-
för föreslagit att studierektorerna informerar klini-
kerna om vad det innebär att göra ST och att man 
gör en översyn av behovet av förnyad handledarut-
bildning.

SYLF Blekinge fortsätter att arbeta med dessa 
frågor och för dialog med arbetsgivaren för att bely-
sa hur ST-läkarnas situation behöver förbättras. •

Merparten av 
de ST-läkare 
som jobbar i 

regionen idag 
har skrivit 
under ett 

ST-kontrakt.
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Lokalfackligt

veta var man ska rikta sina ansträngningar i påver
kansarbetet.

Sjukvårdspolitiken är komplex. De politiker som är 
valda att sitta i regionfullmäktige för att besluta 
om komplexa medicinska prioriteringar, så som 
sjukvårdens budget och uppdrag, saknar många 
gånger helt sjukvårdsbakgrund. Tjänstemän på 
regional nivå tar fram de beslutsunderlag som lig
ger till grund för i vilken riktning politikerna röstar, 
vilket ger tjänstemän stor informell makt. 

Även allmänheten, väljarna, har svårt att greppa 
de politiska sjukvårdsfrågorna. På grund av sjuk
vårdens komplexitet riskerar nyhetsrapportering 
att bli ytlig. Bakom torftiga politiska beslut kan 
döljas omfattande organisationsförändringar sam
tidigt som okunskap kring vad som beslutas natio
nellt och regionalt ofta gör att allmänhetens fokus 
hamnar på regeringsnivå snarare än på den lokala 
regionnivå där besluten de facto tas.

Allt detta medför utmaningar för våra lokalaktiva – 
men också möjligheter. SYLF är experter på under
läkares frågor och vi arbetar i sjukvården varje dag. 
Vår kompetens är unik och med rätt insatser kan vi 
bidra till att öka kunskapen hos våra beslutsfattande 
politiker. Vi behöver kunna argumentera för hur 
våra mål linjerar sig med partiernas politiska pro
gram, helst också över blockgränserna, för att våra 
förslag ska vara beständiga även vid maktskiften. 
Lyckas vi engagera även allmänheten i våra frågor 
genom debattartiklar och nyheter i lokal media så 
håller vi våra frågor på agendan.

Allt ovan kräver enträget arbete, kontakter och dia
log, men när allt klaffar är det en härlig känsla att 
få igenom viktiga förändringar som gör skillnad! 
Med envishet som samarbetspartner får vi upple
va den där tionde gången som gör allt värt det.
vågar vara det själva. •
Robin Midhage
Robin Midhage
Ordförande 
SYLF Uppsala

Signerat lokalavdelningsordförande: 

En framgångsmedicin
Att engagera sig fackligt är både spännande och 
lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva 
tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som 
apropå livet som småbarnsförälder berättade: 
”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den 
där tionde gången, där allt går bra och alla är nöjda, 
det gör det hela värt det!” Riktigt så illa tycker jag 
inte att det är att vara lokalaktiv, men det är klart 
att det finns utmaningar. För att inte stöta på mer 
motstånd än nödvändigt och kunna jobba effek
tivt är det bra att tänka på alla grupper man kan 
påverka — inte bara arbetsgivaren.

Som SYLFaktiv har vi många olika påverkansytor 
att arbeta från, som är knutna direkt till arbets
platsen. Vi kan exempelvis vara klinikombud eller 
delta i den lokala läkarföreningens arbete med 
förhandling av villkor och löner. Arbetet gentemot 
arbetsgivaren är grundstommen i det traditionella 
fackliga arbetet, men det är viktigt att göra sig på
mind om att det ofta är politikerna som har störst 
inflytande över de frågor som är viktiga för våra 
medlemmar. En av utmaningarna för lokalaktiva 
är att orientera sig i sjukvårdens styrning för att 

Ofta är det 
politikerna 
som har störst 
inflytande över 
de frågor som 
är viktiga  
för våra  
medlemmar.
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På väg mot 
konstgjorda
organ
Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. 
Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng
den immundämpande behandling och komplikationer. De 
potentiella tillämpningarna för framtidens 3Dbio skriv ning 
är många, och möjligheterna svindlande. 
Text Karin Ström Bilder Kennet Ruona, Niclas Löfgren och Getty Images

Karin Ström
Underläkare

Efter att i han många år forskat på neuroendokrina 
tumörer och jobbat som överläkare inom endo
krinkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg, bytte Lars Kölby bana och påbörjade en 
ST inom plastikkirurgi. En dag hörde professor 
Paul Gatenholm från Chalmers tekniska högskola 
av sig, och undrade om Lars Kölby ville samarbeta 
kring den nanocellulosa han precis varit med om 
att ta fram, och som lämpade sig bra som ingredi
ens till biobläck. 

”Enkelt uttryckt kan man säga att de hade en 
massa lösningar, men inga problem och kom till 

oss för att se ifall vi hade några problem som inte 
hade några lösningar. Vi slog våra påsar ihop och 
har samarbetat sen dess“, berättar Lars Kölby.

Blodkärl en nyckel till framgång
Gruppen har gjort försök med biobläck innehål
lande broskceller, som skrivs ut i gridformat – ett 
tredimensionellt, väldigt finmaskigt nät – och sedan 
opereras in i nakenmöss (möss som saknar Tceller). 
I upprepade magnetkameraundersökningar kunde 
gruppen se att mössens blodkärl växte in i de im
planterade broskbitarna och började försörja dem 
med blod.

De hade  
en massa 
lösningar,  
men inga 
problem.
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För att svara 
på den frågan 
implanterade 
vi små bitar av 
biobläck i 
ryggen på 
möss.
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”Det var fantastiskt att se MR-kontrasten komma 
farande i gridhålen. Det var alldeles fullt med blod-
kärl! Detta är ett viktigt steg för att ta bioteknisk 
vävnad från laboratoriebänken till klinisk praxis, 
att blodförsörjningen är säkrad“, säger Lars Kölby.

I gruppens senaste studie skördades humant fett 
med fettsugning, och bearbetades sedan mekani-
skt så att det fragmenterades i mikroskopiskt små 
bitar. Det blandades sedan med alginat (en poly-
sackarid som framställs av havstång), nanocellu-
losa och vatten till ett utskrivningsbart biobläck, 
och skrevs ut i små kuber. Även dessa kuber implan-
terades i nakenmöss.

”Upp till 100 dagar senare kollade vi på kuberna i 
mikroskop. De var helt perfekta, gula och fina, in-
get spår av någon nekros. Och det fanns massor 
av små blodkärl inne i dem – humana blodkärl. När 
fettet hade fragmentiserats hade samma sak 
skett med de små blodkärl som fettet innehöll. 
När vi planterade in kuberna sökte dessa blod-
kärlsfragment upp varandra och kopplade ihop sig 

– och inte bara det, de kopplade också ihop sig med 
djurets blodomlopp“, säger Lars Kölby.

Bättre resultat och tillgång  
med kroppsegen vävnad
Det slutgiltiga målet med Lars Kölbys och hans 
medarbetares forskning är att kunna fylla i hål-
igheter från kirurgi med kroppsegen vävnad, till 
exempel efter bröstkirurgi i samband med bröst-
cancer. 

”Det skulle bli en stor vinst för patienten att slippa 
en protes av silikon, som liksom alla främmande 
material kapslas in med bindväv och blir fibrotiskt. 
Kroppseget fett skulle sannolikt bli mjukare, och 
troligen också tolereras bättre av den strålska-
dade vävnaden; strålskadad vävnad i kombination 
med silikonproteser leder ofta till komplikationer 
på grund av inflammation“, avslutar Lars Kölby.

Vill skapa lungor i labb
Så länge transplantationskirurgin har funnits, har 
det varit ett gap mellan antalet patienter som 

De kopplade 
också ihop sig 

med djurets 
blodomlopp.

KORT FAKTA OM DARCY WAGNER
Docent i molekylärmedicin vid Lunds universitet.

Darcy Wagner och hennes team arbetar med att 
utforma nya behandlingar för patienter som lider 
av lungsjukdomar genom att kombinera teknik, 
medicin och cellbiologi.
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behöver ett nytt organ och antalet tillgängliga or-
gan. Detta gäller inte minst för lungtransplanta-
tioner, som innehar en bottennotering i samman-
hanget ur flera aspekter – få lungtransplantationer 
görs i jämförelse med andra organ och när de väl 
görs är utfallet i genomsnitt sämre än för till ex-
empel njure och lever, på grund av kroniska avstöt-
ningsreaktioner och infektioner. 

Det stora behovet, och de hälsovinster som labo-
ratorieframställda lungor skulle kunna innebära, 
var det som lockade forskaren Darcy Wagner in i 
3D-bioskrivningsfältet, med fokus på just lungor. 

Darcy Wagner är ursprungligen från Ohio, USA, 
där hon först tog en examen i maskinteknik vid 
Gonzaga University och sedan doktorerade inom 
biomedicinsk teknik vid University of Toledo. Efter 
en postdoc i Vermont, där hon forskade på decel-
lularization (att isolera extracellulärsubstans från 
en vävnad, som sedan kan användas som under-
lag för framväxt av nya celler) blev hon allt mer 
övertygad om att bioskrivning snarare var vägen 

framåt. Detta ledde till en postdoc i München, där 
hon fokuserade på stamceller i lungorna och hur 
de skulle kunna användas i bioskrivning av lungor. 
Under 2017 gick flyttlasset till Lunds universitet, 
där hon fortsatt att tampas med samma fråga: 
Hur ska vi kunna skapa en lunga i ett laboratorium?

”En av de stora utmaningarna har varit att hitta ett 
optimalt material att skriva ut luftvägar i. De flesta 
biobläck som redan användes inom forskningen 
var inte organspecifika, och där såg vi stora möjlig-
heter till förbättring. Så vi ville hitta ett som pas-
sade för just luftvägar“, säger Darcy Wagner. 

Blandning av havstång och celler
Kriterierna för ett biobläck är många. Det måste 
vara flytande i rumstemperatur, men det måste 
också kunna stelna snabbt. Wagners grupp valde 
alginat, för att det stelnar på nolltid när man tillför 
kalcium. Men alginat kan inte instruera cellerna 
att växa på ett speciellt sätt, eftersom det är främ-
mande för människokroppen. Därför blandades 
alginatet med extracellulärsubstans från mänskliga 

En av de stora 
utmaningarna 
har varit att 
hitta ett opti-
malt material 
att skriva ut 
luftvägar i.

KORT FAKTA OM LARS KÖLBY
Professor i plastikkirurgi vid Göteborgs univeristet.

Lars Kölby och hans team forskar på kraniofacial 
kirurgi och 3D-printing av biologiskt material för 
att utveckla nya metoder att rekonstruera mänsklig 
vävnad.
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lungor, som hämtades från delar av lungtransplan
tat som inte använts vid transplantation, via ett 
samarbete med Thoraxkliniken på Skånes Universi
tetssjukhus.

”Därifrån fick vi också spillmaterial från transplan
tationerna, till exempel det man sågar bort för att 
kunna göra anastomoser, från vilket vi kunde extra
hera lungstamceller. Vårt biobläck bestod alltså av 
tre huvudingredienser: alginat, extracellulärsub
stans från mänskliga lungor samt lungstamceller“, 
berättar Darcy Wagner. 

Möss med biobläck på ryggen
De 3Dskrivare som användes av gruppen är van
liga 3Dskrivare som normalt skriver ut plast och 
därför håller väldigt höga temperaturer, de fick 
därför byggas om och programmeras om för att 
kunna skriva ut det känsligare biobläcket som an
nars skulle ha skadats av så höga temperaturer. 
Med det nya biobläcket lyckades gruppen skriva 
ut mänskliga luftvägar, som en månad senare in 
vitro, både höll sig öppna och innehöll celler som 
differentierat sig till celler av den typ som finns i 
mänskliga luftvägar – både luftvägarnas glatta 
muskelceller och luftvägsepitel. Biobläcket verkade 
alltså innehålla alla de nödvändiga ingredienser som 
behövdes för att cellerna skulle prolifiera sig och 
differentiera sig. Men skulle det tolereras in vivo?

”För att svara på den frågan implanterade vi små 
bitar av biobläck i ryggen på möss. Mössen var 
knock outmöss som saknade Tceller, och på sätt 
liknar patienter som står på immundämpande be
handling efter organtransplantation. Mössen tol
ererade inte bara det främmande materialet; vi 
kunde också se en ökad blodkärlsbildning kring 
diskarna – förmodligen för att extracellulärsub
stansen innehåller tillväxtfaktorer som specifikt 
främjar kärlnybildning“, säger Darcy Wagner.

Spännande resultat, även om många  
frågor kvar står. Till exempel – hur ska  
man få till alveolerna? 
”I nuläget kan skrivarna som finns på marknaden 
inte skriva ut så tunna lager celler att ett gasut
byte skulle kunna vara möjligt, och frågan är om 
de någonsin kommer att kunna det. Vi får kanske 
titta på andra lösningar där.“

Skulle man kunna tänka sig en lösning  
där alveoler växer ut från bronkiolerna?
”Kanske. Om det kan ske i vuxen lungvävnad åter
står att se. Det är lång väg kvar förstås, men om man 
i slutändan skulle kunna lyckas skapa en konst gjord 
lunga, med celler från patienten själv, så att denna 
inte behöver stå på livslång immunshämmande 
behandling – då skulle det vara den heliga graalen“, 
avslutar Darcy Wagner. •

Mössen tolererade inte bara det främmande 
materialet; vi kunde också se en ökad blod-
kärlsbildning kring diskarna.
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Det är för lite fokus  
på sjukvårdens roll i  
klimatfrågan
Målet är en hälso- och sjukvård som ryms inom de plane- 
tära gränserna. Ida Persson, ST-läkare och aktiv i Läkare för 
Miljön är övertygad om att varje enskild läkare kan bidra.
Text Nike Halvardsson Bild Diego Monsiváis

Nike Halvardsson
Underläkare

Ett fotografi på ett mörkt ökenlandskap med 
krackelerad mark, som taget från en scen i någon 
dystopisk science fiction-film, är omslagsbild på 
WHO:s hemsida om Klimatförändringar och Hälsa. 
Bilden, liksom textinnehållet, insinuerar en framtid 
med stora folkhälsoutmaningar. Organisationens 
uppskattning är att klimatförändringarna och dess 
efterverkningar kommer att orsaka ungefär 
250 000 dödsfall per år mellan 2030 och 2050. 
Flest människor beräknas dö på grund av under-
näring, malaria, värmeböljor och diarrésjukdomar. 

Som enskild läkare sittande vid sitt skrivbord i 
Sverige kan man lätt känna sig maktlös inför klimat-
förändringarna. Ida Persson bestämde sig för att 
göra något åt sin klimatångest och maktlöshet i 
samband med klimatmanifestationerna 2018. 

”Det var då det ’kom till mig’. Jag kände att man bara 
såg på sjukvården som något som belastar klimatet 

och miljön, och inte som en del av en lösning. Jag 
bestämde mig för att försöka förändra sjukvården.”

Att det finns ett intresse inom delar av läkarkåren 
av att lyfta klimatfrågan är uppenbart att döma av 
medlemsantalet i Facebookgruppen ”Läkare för 
klimatet”, som startades 2018 och har cirka 2600 
medlemmar. I gruppbeskrivningen står det att det 
är en grupp för läkare som vill höja sin röst för en 
klimatpolitik i linje med Parisavtalet. 

Men långt ifrån alla tycker att klimatfrågan är en 
läkarfråga.

”Det borde inte vara något kontroversiellt, utan en 
självklarhet, att ta hänsyn till en av framtidens vik-
tigaste hälsofrågor. Ändå märker vi att det är en 
polariserande fråga som många kopplar till parti-
politik. Min uppfattning är att många läkare ser 
det som något väldigt sekundärt i sin yrkesroll, 

Det är en 
grupp för 

läkare som  
vill höja sin  
röst för en 

klimatpolitik  
i linje med 

Parisavtalet.
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Jag bestämde 
mig för att för-
söka förändra 
sjukvården.



18

Tema

och vissa undrar vad det har med läkaryrket att 
göra”, säger Ida.

För henne själv är det dock en självklarhet att kli
matfrågan har en stark koppling till läkaryrket och 
sjukvården.

”I första hand är hållbarhet en folkhälsofråga, 
svårare än så är det inte. Och det är klart att läkare 
måste bry sig om folkhälsofrågor. Sedan kan 
klimat förändringar och extremväder även påverka 
sjukvårdens drift. Detta är något som vi både kan 
förebygga och mildra konsekvenserna av om vi 
arbetar proaktivt.”

Hon tycker att klimatförebyggande åtgärder kan 
jämföras med åtgärder för att motverka antibioti
karesistens.

”Vid förskrivning av antibiotika behöver vi ju 
förhålla oss till patienten framför oss, samtidigt 
som vi måste ta hänsyn till framtiden. Det är sam
ma sak när det gäller klimatfrågan och biologisk 
mångfald. Patienten måste alltid vara i fokus, men 
vi kan tänka på det andra också”, säger Ida.

Ida Persson förvånas över att det är så lite medi
alt fokus på de konsekvenser klimatförändringar 

skulle ha på folkhälsan, och på hur klimatåtgärder 
kan främja folkhälsan. När denna artikel skrivs 
stundar klimattoppmötet COP26 i Glasgow, och 
inför den har WHO skrivit en rapport om ”Hälso
argumentet för klimataktion”. Ida Persson anser 
att dessa argument borde lyftas mycket mer i de
batten.

”Vissa åtgärder skulle ge direkta resultat på 
folkhälsan. Utfasning av fossil förbränning 
minskar även de lokala luftföroreningarna som 
leder till många förtidiga dödsfall varje år, och 
skulle förlänga och rädda många liv”.

Hon menar också att flera av de livsstilsföränd
ringar som krävs i klimatomställningen även är 
hälsofrämjande.

”Ökat intag av växtbaserad kost är ju positivt både 
ur folkhälsosynpunkt och klimatsynpunkt. Samma 
sak gäller aktiva transporter, som både minskar 
stillasittande och minskar luftföroreningar”. 

Svensk sjukvård beräknas stå för ungefär tre 
procent av landets totala konsumtionsbaserade 
utsläpp av växthusgaser. Utsläppen genereras 
från sjuk och hälsovårdsmaterial, varor och ut
rustning, byggnader, fordon, energi och livsmedel.

I första hand  
är hållbarhet 
en folkhälso 

fråga.

Ida hittade snabbt många frågor inom sjukvården som var viktiga för klimatet.
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Anestesi- 
vården har ett 
väldigt högt 
klimatavtryck.

Idas tips om vad man  
som enskild läkare kan  
göra i sin yrkesgärning

Lyft fram hälsofrämjande och samtidigt  
hållbara levnadsvanor, som växtbaserad kost  
och aktiv transport, med dina patienter.
 
Tänk över vilka läkemedel du skriver ut.  
Ett tips är att använda sig av Läkarförbun - 
dets broschyr ”Läkemedel och miljön” i den 
kliniska vardagen. 
 
Tänk över din materialförbrukning.  
Generellt sett är det bättre med flergångs-
material än engångsmaterial, och förnybart 
biobaserad är bättre än fossil plast.
 
Bli miljöombud på din arbetsplats.
 
Lyft hållbarhetsaspekterna i den kliniska 
vardagen! Fråga chefen/läkemedelsrep-
resentanten/farmaceuten om deras hållbar-
hetsarbete och bjud in förvaltningens miljö-
strateg till arbetsplatsträffar.

Vissa specialiteter – så som operationsverksam-
heten på sjukhuset – har större möjlighet att 
påverka sjukvårdens utsläpp än andra.

”Anestesivården har ett väldigt högt klimatavtryck 
som skulle kunna minska. På flera håll i landet har 
anestesikollegor lyckats med att byta ut preparat till 
klimatbättre alternativ utan att tumma på patient-
säkerheten. Desfluran är exempelvis en extremt 
potent växthusgas som ofta kan ersättas med andra 
gaser med mindre klimatavtryck”, säger Ida.

”Jag tycker dock att alla läkare och specialiteter 
har möjlighet att påverka sin verksamhets klimat- 
och miljöpåverkan, även om vissa verksamheter 
har större avtryck. Alla bör fundera på vilken funk-
tion de har att fylla”, understryker hon.

Hur tänker du själv på hållbarhet på jobbet?
”Jag brukar välja det miljöbra läkemedelsalterna-
tivet om det är lämpligt för patienten. När jag ska 
skriva ut NSAID väljer jag bort Diklofenak om det 
går. Jag ser också till att skriva ut inhalationspul-
ver istället för spray när det är möjligt. Sen ser jag 
till att skriva ut en mindre provförpackning istället 
för en stor, när jag inte är säker på om patienten 
skall fortsätta ha läkemedlet.”

Till vardags göra Ida ST inom allmänmedicin.



20

Reportage

Underläkarkåren ska lyftas! På fullmäktigemötet i 
maj 2021 enades SYLF:s lokalavdelningar om en 
femårsstrategi för att skapa bättre förutsättningar 
för landets underläkare. Många av målen är hjärte
frågor för SYLF och områden som föreningen arb
etat hårt med i många år. I och med den antagna 
strategin förtydligas riktningen på föreningens 
arb ete framåt. 

Mål 1 – Rimliga underläkarlöner
Underläkarlöner ökar snabbare  
än industrimärket.
Underläkare har haft löner som inte ökat i lika hög 
grad som de seniora kollegornas, vilket urholkar 
underläkarnas köpkraft. När en allt större under
läkargrupp kommer in på arbetsmarknaden sam
tidigt som den seniora läkargruppen går i pension 
finns risken för att lönerna också kommer att 
normeras nedåt, med minskad livslön som följd. 
SYLF nationellt kan verka för att frågan prioriteras 
hos SLF, men också arbeta för att förtroendevalda 
runt om i landet får goda möjligheter att påverka 
lokal lönebildning, via utbildning, nätverk och 
kunskapsunderlag. 

Så vill SYLF  
att framtiden  
ska se ut!
SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens 
arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist 
ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap 
och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom 
ska SYLF fortsätta att bli en allt starkare röst för under
läkarkåren.
Text Maria Valeur

Mål 2 – Kortast möjliga väg till specialist
Inga ofrivilliga/undvikbara väntetider  
till AT, BT och ST. 
Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra 
medlemmar vill inget hellre än att bli specialister 
och därmed avhjälpa detta strukturella problem. 
Problemet handlar om en underdimensionering 
av antalet utbildningstjänster (AT/BT/ST) vilket 
skapar flaskhalsar för underläkares progression i 
läkaryrket. SYLF nationellt kan arbeta med detta 
genom att sammanfatta kunskapsunderlag 
kring läget för AT och BT, kommunicera risker 
med fördröjd progression, och påverka besluts
fattare.

Mål 3 - Fler läkare som chefer och ledare
Ledarskaps-ST eller motsvarande utökad 
ledarskapsutbildning ska finnas i alla regioner 
och erbjudas minst 10 % av alla ST-läkare
Trots att läkare har en naturlig roll som chefer och 
ledare i vården, och att många unga läkare ser sig 
som framtida chefer, är det allt mindre vanligt att 
vården leds av läkare. Förklaringen är multifaktoriell, 
men avsaknaden av utbildnings och stödinsatser 

2021 firar SYLF 100 år. Följ med i vår artikelserie i fyra delar! 

Det råder 
specialistläkar
brist i Sverige, 

och våra 
medlemmar 

vill inget hellre 
än att bli  

specialister.

Maria Valeur 
Chefredaktör
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för läkare i ledande position är en viktig stötesten. 
Ledarskaps-ST är en naturlig ingång för under-
läkare med chefs- och ledarambitioner och bör 
erbjudas i samtliga regioner och till en betydande 
del av underläkarkåren. SYLF besitter den nödvän-
diga kunskapen och inflytandet för att accelerera 
införandet av ledarskaps-ST i hela landet.

Mål 4 - Att utbilda och utveckla ska löna sig
Akademiska meriter och undervisnings- 
uppdrag ska ge ett påslag på bruttolönen  
om minst 10 %. SYLF ska därutöver verka  
för att utbildningsintresserade läkare skall 
ersättas med mer schemalagd tid för kolle-
gors professionellas utveckling.
Trots att läkaryrket är ett kunskapsintensivt 
lärlingsyrke, får sällan kollegor som engagerar sig 
för undervisning, handledning och forskning den 
konkreta kompensation som förtjänats. SYLF be-
höver driva frågan om särskild kompensation och 
uppskattning för underläkare som engagerar sig 
i andra kollegors professionella utveckling. Det 
ska synas på lönebeskedet och i anställnings-
villkoren!

Mål 5 - En stark röst för underläkarkåren
SYLF samlar 82 % av underläkarkåren. 
SYLF:s möjlighet att påverka internt i SLF na-
tionellt är avhängigt vår storlek och förankring 
i medlemsgruppen. Detta gäller såväl på 
SLF:s fullmäktige men också i andra kontak-
ter internt i förbundet. Vår möjlighet att också 
få gehör för underläkarfrågorna lokalt ökar om 
vi är många. Idag har SYLF lägre anslutnings-
grad än SLF (ca 80 %). För att nå en hög an-
slutningsgrad behöver SYLF synas mer, både 
lokalt och nationellt. Det ska vara friktionsfritt 
att vara förtroendevald och satsningar på att 
förenkla arbetet som SYLF:are kan också ingå 
i detta. Dessutom är anslutningsgraden också 
något som påverkar SYLF:s ekonomi: ju fler vi 
är, desto mer kan vi göra. •

Vill du hjälpa till att förverkliga våra mål? 
Är det ett av målen som du brinner extra mycket 
för? Du är varmt välkommen att kontakta din 
lokala SYLF-avdelning för att bli en del av det 
roliga och viktiga arbetet! Kontaktuppgifter till 
lokalavdelningarna hittar du på www.sylf.se. 

Ledar-
skaps-ST är en 
naturlig ingång 
för underläkare 
med chefs- 
och ledarambi-
tioner och bör 
erbjudas i 
samtliga 
regioner.
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Lokalfackligt

Västra Götalandsregionen (VGR) är en enorm 
arbetsgivare och producerar hela 4,8 % av Sveriges 
vård. Hur ska vi få gehör i en enorm organisation?

I Skåne hade SYLF-avdelningarna sedan länge 
haft en enad röst för att höras bättre. Samarbetet 
kallas SySkån och står för SYLF i Skåne. Tillsam-
mans har de i många år drivit frågor som en större 
och enad SYLF-grupp. Samarbetet ger synergief-
fekter, utbyte av erfarenheter och inspiration 
smittade av sig mellan de olika styrelserna.

Efter att SYLF Göteborgs styrelseledamot Anna 
Das jobbat nere i Skåne såg hon fördelarna med 
detta koncept och hon saknad det regionala samar-
betet i Göteborg. Att fyra olika lokalavdelningar i 
Västra Götaland drev samma frågor på olika håll var 
ineffektivt. I SYLF Göteborgs styrelse tampades vi 
med samma frågor som grannav delningarna i Borås, 
Skövde och Nordvästra Götaland, men vilka som 
satt i deras styrelser eller hur deras arbete gick till 
var till en stor del okänt för oss. Västra Götalandsre-
gionen är ökänt för att ha Sveriges lägsta läkarlöner 
och det fanns ett stort behov av ett kraftfullt samar-
bete mellan lokal avdelningarna för att gemensamt 
kunna mobilisera i de fackliga frågorna.

Regionala  
samarbeten är  
framtiden
Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare?  
I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop  
i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.
Text SYLF Göteborgs styrelse

SYLF Göteborg drog därför ihop ett möte med 
de andra SYLF-avdelningarna i VGR och efter lite 
spånande kom samarbetet att kallas för VGAS, 
som står för Västra Götalands alla SYLF-avdeln-
ingar. Samarbetet var efterlängtat och vi fann 
snabbt engagemang hos grannavdelningarna. 
Första mötet gick ut på att sätta premisserna för 
samarbetet. Vi bestämde oss för att träffas fyra 
gånger per år med två fysiska möten, varav ett möte 
ska vara i internatform under två dagar. Syftet med 
samarbetet är att skapa inspiration, arbeta med 
gemensamma frågor och hjälpa varandra. På köpet 
knyter vi kontakter och utökar våra SYLF-nätverk. 
Tillsammans kan vi även fila på motioner till SYLF:s 
fullmäktige samt diskutera andras yrkanden. 

På bara två månader har samarbetet utvecklats 
något enormt. Vi har livliga diskussioner på Face-
book och har under hösten träffats för ett internat. 
Då vi fick äran att ha Emelie Hultberg, ordförande 
av Västra Götalands Läkarförening med oss. Under 
två dagar diskuterades AT, BT, ST och VULFAT 
(vik UL före AT) livligt. Nu vill SYLF Göteborg re-
k om mendera alla andra regioner att göra samma 
sak. För inspiration eller upplägg får ni gärna höra 
av er. Tillsammans är vi starkare! •

Det fanns ett 
stort behov av 

ett kraftfullt 
samarbete 

mellan lokal-
avdelningarna 
för att gemen-

samt kunna 
mobilisera i  
de fackliga 

frågorna
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Bild från mötet med VGAS – Västra Götalands alla SYLF-avdelningar

Är du vår nästa  
chefredaktör?
På SYLF:s fullmäktigemöte den 8–9 april ska en ny chef- 
redaktör för Moderna Läkare väljas. Som chefredaktör  
sitter du i SYLF:s centrala styrelse och får arbeta med 
att utforma Moderna Läkares innehåll.

Är du intresserad av under- 
läkarfrågor och skrivande?  
Kontakta din lokalavdelning eller SYLF:s valberedning  
för att få mer information om nomineringsprocessen.  
Du når valberedningen på valberedning@sylf.se.  

Sista dag att bli nominerad är den 25 februari 2022.
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Årets Mäster är ett årligt återkommande hand
ledarpris på Gotland. Det delas ut av GYLF, Got
lands yngre läkarförening, sedan 1998. Under
läkare, AT och STläkare nominerar den person 
som i deras tycke har gjort den bästa insatsen för 
utbildning av underläkare i Region Gotland under 
det gångna året. Juryn består av GYLF:s styrelse 
som får ta del av välskrivna och likaledes välun
derbyggda nomineringar. Valet är aldrig enkelt! 

Emedan vinnaren får en vandringspokal och den evi
ga äran, uppmärksammas även övriga nominerade 
numera med en ros. Över vissa datorer hänger en 
rad torkade rosor som ett bevis på att priset upp
skattas hos både underläkare och hand ledare. 

Årets Mäster   
Ett uppskattat hand- 
ledarpris på Gotland
Varje år delas Årets Mäster ut till en uppskattad  
handledare på Gotland. Samtliga nominerade till  
priset uppmärksammas med en ros.
Text Maria Gustavsson, ordförande GYLF Bild Benjamin Klintström

Årets uppskattade pristagare 
är kirurgen Johan Raud

Utdrag ur motiveringen lyder:  
“Oavsett tid på dygnet blir varje 
konsultation ett givande lärotillfälle, 
och hans lugn och lyhördhet ingjuter 
trygghet även hos den mest oerfarna 
primärjouren.”
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De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda 
av regionerna, men det kan vara bra att påminnas 
om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär 
inom den offentliga sjukvården. Medicin industrin 
och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erb-
juder helt nya karriärmöjligheter. Som läkare kan 
du bidra med kunskaper inom många nya om-
råden. Denna text sammanfattar allmän informa-
tion om anställning, löner och förmåner för läkare 
inom just industrin. 

Ansökningsprocessen till de olika företagen 
skiljer sig åt. Vanligen använder sig företag inom 
industrin av rekryteringsfirmor för att rekrytera 
medarbetare. Det finns krav på formell kompe-
tens, där många arbetsgivare inom industrin 
önskar läkare med specialistkompetens och i 
många fall även forskningserfarenhet i form av av-
lagd doktorsexamen. Under rekryteringsproces-
sen bedöms även social kompetens och person-
lighet för att avgöra hur personen kommer att 
fungera i gruppen på arbetsplatsen. Rekrytering-
sprocessen kan vara flera intervju- och bedömn-
ingsrundor, där man genomgår formella tester 
och utvärderingar. Ofta premieras god samar-
betsförmåga och flexibilitet. Yrkesgrupperna i de 

Läkare –  
inom industrin
Text Rofida Ghazvinian, ledamot SYLF

Som läkare 
anställs man 
ofta som 
medical  
advisor, vilket 
framförallt 
innebär 
kontors arbete 
med möten 
och resor.

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i 
Sverige, är den arbetsgivarförening som 
företräder svenska och utlandsägda industri-
företag. De har nio olika avtal med företa-
gen. I-avtalet är det som rör läkemedel och 
bioteknik. Medlemmar i arbetsgivarförenin-
gen är anslutna till de kollektivavtal som 
IKEM har slutit med de fackliga organisa-
tionerna. 

Inom Sveriges Läkarförbund är Industri-
läkarföreningen yrkesförening för läkare 
som arbetar inom industrin. Idag är ca 130 
läkare kopplade till föreningen. Industri-
läkarföreningen bevakar löner, anordnar 
medlemsmöten för att sprida kunskap och 
stöttar nyanställda inom industrin. Industri-
läkarföreningen arbetar också med att bes-
vara relevanta remisser från myndigheter 
och departement och påverkar därmed 
svensk sjukvårdspolitik.

Rofida Ghazvinian, 
ledamot SYLF

team som man förväntas arbeta i kan skilja sig 
från hur vardagen ser ut inom sjukvården, ofta 
består ens närmsta medarbetare av exempelvis 
ekonomer, jurister och farmaceuter.

Många företag tillämpar sex månaders prov-
anställning när du är ny på din tjänst – om båda 
parter är nöjda går tjänsten över i en  tillsvidare-
anställning. Som läkare anställs man ofta som 
medical advisor, vilket framförallt innebär kontors-
arbete med möten och resor. Befordran till medi-
cal manager kan ske efter ett par års arbete, tjän-
sten innebär oftast bredare medicinskt ans var-
 område och chefsansvar. 

Lönerna varierar beroende på företag, uppskatt-
ningsvis ligger månadslönen mellan 80 000 kr 
och 125 000 kr (2021). Övertid bortförhandlas 
vanligen. Arbetet ger oftast större flexibilitet än 
vad en anställning som kliniskt verksam läkare er-
bjuder. Företag inom industrin har ibland ekono-
miskt utrymme att erbjuda sina anställda olika 
förmåner och bonusar, där det mesta är individu-
ellt förhandlat och varierar från företag till företag. 
Det är även vanligt att kunna förhandla sig till ex-
tra semesterdagar. 



26

BasfackligtBasfackligt

26

Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 
10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga 
skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av 
arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en 
årslön hade motsvarat 18 000 kronor. Den 11 dec
ember 1921 samlades en grupp unga läkare och 
startade en förening som skulle arbeta för under
läkarnas ekonomiska och sociala villkor. SYLF såg 
dagens ljus! 

På 30talet skulle vi ha arbetat oavlönad jour sex 
dagar i veckan och inte haft tillgång till jourrum. 
Men tack vare en SYLFrapport tillsattes en stat
lig utredning som förbättrade läkarnas villkor. 

För några dagar sedan ringde ett okänt nummer. 
Det visade sig vara en kollega. Han hette Adrian 
och vi kom att diskutera unga läkares villkor. Vi var 
överens om att situationen för 100 år sedan var 
vedervärdig – vilken tur att SYLF bildades! När vi 
kom in på dagens problem förstod han inte vad 
jag menade.

“Varför går ni och väntar på att någon annan ska 
erbjuda er en tjänst? Varför fixar ni det inte själ
va?” Nu blev jag förvirrad. Hur kunde Adrian helt 
ha missat väntetiderna till AT? Ok, de senaste 
årens ATrapporter har inte utmynnat i någon 
statlig utredning (än) men regeringen och SKR 
har tecknat överenskommelser och Nationella 
vårdkompetensrådet har en egen arbetsgrupp för 
AT. “Vadå fixa själva? Vi måste ju göra AT för att 
få legitimation. Hur menar du?” frågade jag.

“Ta mig som exempel”, sa Adrian. “Jag får syssla 
med det jag brinner för; igår jobbade jag i Kongo 
för Läkare utan gränser. Imorgon åker jag till Mars 
för att hjälpa till med uppstarten av MHO, mot
svarigheten till WHO, allt är fortfarande så nytt 
där, de behöver hjälp från oss som verkat på jorden 
ett tag. När jag är där ska jag ronda mina patienter 
på det virtuella sjukhus jag brukar arbeta för ett 
par gånger i månaden. I nästa vecka ska jag ha 

styrelse möte med SYLF. Det ser jag fram emot! Vi 
fixar hologram och möts i VR så vi får en känsla av 
närhet, även om vi befinner oss i helt olika delar av 
solsystemet.”

Nu förstod jag. Adrian ringde mig från framtiden. 
Han arbetade som läkare år 2121. “Det här är helt 
sjukt”, sa jag, “du förstår väl att ingen kommer att 
tro mig när jag berättar om det här?” Adrian skr
attade. “Klart de inte kommer. Men hälsa dem att 
de inte behöver oroa sig. Vi har det så bra idag att 
vi funderar på att lägga ner SYLF. Vi ska faktiskt 
diskutera det i nästa vecka.” Men där stoppade 
jag honom. “Bästa Adrian, lova mig att ni inte gör 
det! SYLF behöver fortsätta finnas för att slå vakt 
om alla de rättigheter som vi under två hundra års 
tid har kämpat oss till. Vi kan aldrig ta det som 
våra företrädare har ordnat för givet.”

“Nej, det har du kanske rätt i", sa han.  
“Men du, hälsa de andra att köer till  
tjänster, dålig löne utveckling 
och usla forskningsvillkor 
löser sig – faktiskt redan 
år 2026. Se nu till att 
fira det! Hälsa från 
oss i framtiden och 
tacka för allt de gör.”

Bästa medlemmar! 
Tack för makalösa 
100 år. Låt oss 
fortsätta kämpa 
tillsammans i 
minst 100 år till! 

Ordförandeord:

Mot oändligheten,  
och vidare!
Text Madeleine Liljegren, ordförande SYLF

För några 
dagar sedan 

ringde ett 
okänt nummer. 

Det visade  
sig vara en  

kollega.
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Besked från Socialstyrelsen  
öppnar för fler AT-platser 
Socialstyrelsen har klargjort att så länge verk-
samhetschef och handledare anser att målen för 
AT har uppnåtts i enlighet med AT-föreskriften 
kommer en placering att kunna godkännas inom 
ramen för AT. Det öppnar för att betydligt fler tjänst-
göringsställen öppnas för AT-läkare, och möjlig-
gör på sikt fler AT-platser. 

SYLF har varit drivande i frågan om att fler tjänst-
göringsställen ska kunna ingå i AT, och resultaten 
i årets AT-rapport visade också att många gjort 
AT på andra placeringar än vanligt och ändå inte 
försenats. I våras skrev Sveriges Läkarförbund 
och SKR en fråga till Socialstyrelsen där man bad 
om ett förtydligande. 

SYLF kommer att bevaka att det här genomförs 
utan att utbildningskvaliteten blir lidande. 

Statlig samordning för ST i allmänmedicin
SYLF anser att det behövs en större statlig 
samordning av utbildningstjänsterna för läkare, 
då regionerna inte har lyckats möta  behovet av 
tjänster kopplat till examinerade läkare från uni-
versiteten. Nu tas ett viktigt steg i den riktningen 
då socialminister Lena Hallengren meddelat att 
Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrå-
det ska kunna peka ut det regionala behovet av ST 
i allmänmedicin. Rekommendationerna är inte tv-
ingande, men kommer att innebära att regionerna 
själva också behöver få bättre struktur och infor-
mation över hur många ST som anställs och inom 
vilka verksamheter. 

Vi hoppas att det här blir första steget i en mer 
sammanhållen utbildningskedja – och kortare väg 
till specialistbevis för våra medlemmar.

BT och löner i fokus under  
SYLF:s representantskap 
Över 50 lokalt förtroendevalda från hela Sverige 
träffades för att utbyta erfarenheter och skaffa sig 
nya verktyg för att fortsätta det lokala arbetet för 

medlemmarnas rättigheter. Det var det första fys-
iska mötet sedan pandemins början. 

Representantskapet innebar startpunkten för 
ett nätverk för löneförhandling för att öka SYLF:s 
möjligheter att få större genomslag vid de lokala 
kollektivavtalsförhandlingarna. Det fanns också 
ett stort behov av att kartlägga planerade löner 
för läkare som påbörjar sin ST med BT. SYLF 
och Läkarförbundet anser att alla ST-läkare ska 
ha samma ingångslön, oavsett om man gör sin 
ST inom ramen för förordningen från 2015 eller 
2021, men det ser inte ut att bli fallet. Lägre 
löner drabbar inte bara den enskilda läkaren, 
utan kan leda till en lönesänkning för hela läkar-
kollektivet.  

SYLF representerat i Läkarförbundet
Den 10–11 november hålls Läkarförbundets full-
mäktige. På plats är 19 SYLF-delegater som ska få 
igenom så bra beslut som möjligt för läkare mellan 
examen och specialistbevis, bland annat genom 
att säkra att yrkesföreningarna får större mandat 
även i regionala läkarföreningar. 

Dessutom är två SYLF-aktiva föreslagna till Läkar-
förbundets styrelse; dels ordförande Madeleine 
Liljegren men också SYLF Stockholms ordförande 
Gabriella Schanning. Tidigare vice ordförande 
Maria Ehlin Kolk är föreslagen som revisor för 
Läkarförbundet. 

Nyvald styrelseledamot
På grund av avhopp i SYLF:s nationella styrelse 
genomfördes ett digitalt extra fullmäktige. Eva 
Amtkil, tidigare andre vice ordförande, valdes till 
vice ordförande och Camilla Ringström Lindh som 
tidigare var ledamot ersatte Amtkils tidigare plats. 
Helt nyvald, från SYLF Östra Skåne, är Shadi 
Ghorbani som ledamot. Välkommen! Information 
om SYLF:s styrelse hittar ni på www.sylf.se 

Är du läkare och ska påbörja en BT? 
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning 
för råd och stöd på 08-790 35 10.

SYLF-aktuellt
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Posttidning B

Medlemsfrågan
Avidentifierade frågor från våra medlemmar.

LOKALFACKLIGT Nytt SYLF-nätverk i Västra Götaland – för en stark och enad röst i regionen.
REPORTAGE Labbodlade organ? 3D-printing av mänsiklig vävnad ger nya möjligheter inom transplatationsmedicin.

LEDARE Läkare som leder gör vården mer patientsäker och ökar personaltrivseln - Dags för ledarskaps-ST! 

Moderna Läkare träffar IDA PERSSON , ST-läkare i  
allmänmedicin och aktiv i nätverket "Läkare för miljön".

Hej! Jag funderar på att göra ST inom primärvården på halvtid och arbeta som hyr - 
läkare halvtid. Vi har i familjen diskuterat hur detta skulle kunna påverka för ä ldra-
penningen om vi skulle skaffa fler barn. Hur ska jag tänka?

Medlemsrådgivningen svarar
Enligt Läkarförbundets kollektivavtal får regionanställda utfyllnadslön vid sjukdom och föräldra-
ledighet utöver förmånstaket i den allmänna försäkringen. Om du är anställd hos två olika arbets-
givare läggs dock inte dina inkomster ihop vid beräkning av sjukförmåner respektive föräldrale - 
d ighetslön. Det innebär att utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare uteblir eller blir mindre 
än den skulle ha blivit vid sammanläggning av inkomsterna. 

Privat anställda får också utfyllnadslön vid sjukdom enligt Läkarförbundets kollektivavtal.  
Även för dem blir effekten negativ vid två olika anställningar. Föräldraledighetsförmåner för  
privat anställda är inte lika förmånliga som för statligt och kommunalt anställda.

Hej! När jag går dagjour på min klinik måste jag ha jourtelefonen på mig när  
jag lunchar och ska vara beredd att ta ett larm om det behövs. Om inget händer 
hinner jag äta min lunch i lugn och ro men ofta blir jag avbruten, det dras dock 
alltid 30 min lunchrast från min lön. Vad gäller egentligen när det kommer till  
rast versus måltidsuppehåll?

Medlemsrådgivningen svarar
Rast räknas inte som arbetstid, vilket betyder att arbetstagaren inte står till arbetsgivarens 
förfogande under rasten. Den ska läggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar  
i följd, och bör vara minst 30 minuter.

Måltidsuppehåll räknas till arbetstiden, och man står då till arbetsgivarens förfogande.  
Rast kan bytas ut mot måltidsuppehåll på fredagar enligt det centrala avtalet samt under  
jour och beredskap.

Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att man utöver rasterna kan ta de pauser som behövs.  
De räknas som arbetstid.

Vid specifikt behov av stöd kontakta medlemsrådgivningen på 08-790 35 10 eller medlemsradgivningen@slf.se




