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Ledare

berättelser. Många får höra från chefen att det är 
HR som bestämt deras lön, och att det inte går att 
förhandla.

Hade jag inte varit beredd på att välja en annan 
arbetsplats och region hade jag nog inte fått den 
lönen jag fick. Tyvärr är det många av underläkarna 
som inte har den möjligheten eller väljer att inte ta 
den. Man vill gärna ha tjänsten inom den speciali-
teten och har inte möjlighet eller lust att jobba i en 
annan region. Detta är tyvärr något som arbets-
givaren kan utnyttja. Bästa sättet att få bra ingångs-
löner är att inte acceptera tjänster där löneerbju-
dandet är för lågt och tacka nej till tjänsten. Jag är 
dock medveten om att detta är lättare sagt än gjort.

Ingångslönerna är tyvärr inget man kan förhandla 
fackligt om inte arbetsgivaren vill det. Det finns 
regioner som har förhandlat fram lönetrappor, men 
fackets möjlighet i dessa förhandlingar är helt be-
roende av vad arbetsgivaren tillåter. Det vi från 
fackligt håll kan göra är att informera om vikten av 
att förhandla en bra ingångslön och så gott det går 
stötta våra medlemmar i deras förhandlingar. •

SYLF:s styrelse genom Robert Holmqvist

Reallönen för underläkare har sänkts under många 
års tid. Många tycker att Läkarförbundet behöver 
göra mer i denna fråga. Den årliga lönerevisionen 
förhandlas fackligt men den styrs mycket av det så 
kallade industrimärket. Därmed är det svårt att få 
till högre löner enbart genom förhandlingar mellan 
Läkarförbundet och våra arbets givare.

För att få upp eller bevara reallönerna måste vi satsa 
på ingångslönerna. De bör varje år öka åtminstone 
lika mycket som lönerevisionen. Gör de inte det leder 
detta till en lönesänkning för kollektivet som är väl-
digt svår att hämta igen. Att förhandla ingångslönen 
för underläkare är dock långt ifrån lätt. Oftast får 
man ett lönebud från arbetsgivaren som inte går att 
förhandla, eller så är förhandlingsutrymmet mini-
malt. Detta trots att det i kollektivavtalet står att lö-
nen för läkare ska vara individuell och differentierad. 

Väldigt ofta verkar lönesättande chef inte ha fullt 
mandat att förhandla lön. HR som enbart ska ha 
en rådgivande roll verkar styra förhandlingarna i 
bakgrunden. Det finns till och med regioner där 
det mer eller mindre är uttalat att chefer som inte 
följer det HR säger riskerar att få sparken. Detta 
går helt emot hur det ska fungera, då man ska 
kunna förhandla direkt med den som har förhand-
lingsmandat.

Jag kan ta min egen löneförhandling inför ST som 
exempel. Under hela förhandlingen hänvisade 
chefen till kontakt med HR. Första budet låg 200 kr 
över ingångslönerna året innan. Det skulle ge en 
ökning med ca 0,4 %. Lönerevisionen det året var 
lokalt 2,3 %. Det antyddes att det skulle vara väl-
digt svårt att få mer. En lång förhandling följde där 
jag, för att tacka ja till tjänsten, krävde en lön som 
inte innebar en sänkning jämfört med ingångslö-
nerna för året innan för. Till slut gick de med på 
detta. I min roll som lönerådgivare för ST-läkare i 
Sörmland stöter jag återkommande på liknande 

Bästa sättet 
att få bra 
ingångslöner 
är att inte 
acceptera 
tjänster där 
löneerbjudan-
det är för lågt

Prioritera din ingångslön!
Ledare:
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Den allmänna 
pensionen blir 
för läkare ofta 

en mindre 
andel av 

pensionen
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Tema

Hög lön –  
hög pension? 
En dag kommer du att ta av dig namnskylten och när du 
hör arbetsplatsens ytterdörrar slå igen bakom dig går du 
mot en ledighet utan slut. Lockande, och skrämmande 
kanske. Pensionen är resultatet av alla slantar du lyckats 
spara ihop under arbetslivet. Men hur mycket blir det? 
Text Maria Valeur Bild Getty Images

Maria Valeur
Chefredaktör

Vi börjar med det viktigaste först – grunderna. Din 
pension är uppdelad i tre delar. Den allmänna pen-
sionen, tjänstepensionen och ett eventuellt privat 
pensionssparande. Den allmänna pensionen han-
teras av Pensionsmyndigheten och beskeden kom-
mer i det orangefärgade kuvertet. Tjänste pensionen 
betalas av arbetsgivaren efter överenskommelse i 
kollektivavtalet. Den tredje delen, det privata pen-
sionssparandet sköter du på eget initiativ.

Den allmänna pensionen
Den allmänna pensionen blir för läkare ofta en 
mindre andel av pensionen men utgör basen för pen-
sioner i Sverige. Den består av två delar, inkomst-
pension och premiepension. Varje år avsätts 18,5 
procent av din lön och andra skatte pliktiga er-
sättningar (t.ex. sjukersättning, föräldra penning), 
upp till ett maxtak på 7,5 inkomstbasbelopp 
(44 375 kr/mån, år 2022) till din allmänna pen-
sion. Den största delen, 16 procentenheter, går till 
inkomstpensionen. Resterande del, 2,5 procent-
enheter, går till premiepensionen. Premiepen-
sionen sparas i fonder, du kan själv styra placerin-
gen via Pensionsmyndighetens hemsida.

Tjänstepensionen väger tungt
På grund av taket för insättningar till den allmänna 
pensionen blir tjänstepensionen ofta en mycket 
viktig del av läkares totala pension. Tjänstepen-
sionen avtalas mellan fack och arbetsgivare. Om du 
arbetar hos en privat arbetsgivare eller ett beman-
ningsföretag är det viktigt att kontrollera om det 
finns ett tjänstepensionsavtal. 

Det finns flera olika avtal för tjänstepension som 
löper parallellt. Vilket avtal du tillhör beror på när du 
är född och vilken arbetsgivare du har. Detaljerad 
information om samtliga avtal finns på Läkarför-
bundets hemsida under ”Råd och stöd”. De flesta 
av SYLF:s medlemmar tillhör tjänstepensions-
avtalet AKAP-KL. Det gäller för dig som arbetar 
inom regionen och är född 1986 eller senare. 

Enligt AKAP-KL börjar du tjäna in pengar till pen-
sionen från första anställningsdagen oavsett 
ålder. Din arbetsgivare gör kvartalsmässiga inbet-
alningar och kommer automatiskt att betala in ett 
belopp på 4,5 procent av din lön till tjänste pen-
sionen. Om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp  

Vilket avtal du 
tillhör beror på 
när du är född 
och vilken 
arbetsgivare 
du har

Tema
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(44 375 kr/mån, år 2022) får du en högre procent-
sats av lönen avsatt till tjänstepensionen, motsva-
rande 30 % för den lön som överstiger 7,5 inkomst-
basbelopp (upp till 30 inkomstbasbelopp, dvs 
drygt 177 000 kr/mån år 2022). För räkneexem-
pel, se illustration ovan.

Att placera pensionen –  
och privat pensionssparande
Ett privat pensionssparande är helt frivilligt och 
kan startas när som helst. Hur man sparar pengar-
na finns det många lösningar på. Ett av de mest 
populära sätten att pensionsspara privat är att 
avsätta en summa pengar varje månad och som 
investeras i indexfonder med låg avgift. Avgiften 
för förvaltningen av pengarna är extra intressant 
eftersom höga avgifter äter upp en stor andel av 
pengarna över tid. Det är därför bra att ha avgiften 
i åtanke om du gör aktiva val i hur du placerar både 

premiepensionen (del av den allmänna pensionen) 
och om du gör aktiva val för placering av din tjänste-
pension.

Löneväxla – ett sätt att utöka tjänstepensionen
Löneväxling är lönsamt för dig som tjänar över 
8,07 inkomstbasbelopp (47  747 kr/mån, 2022). 
Vid lägre inkomst kan det få negativa konsekvenser 
för din socialförsäkring. Löneväxling innebär att 
du efter överenskommelse med arbetsgivaren kan 
tacka nej till en del av din lön och istället spara den 
till tjänstepensionen, vilket brukar vara en fördelak-
tig affär. Löneväxlingen sker före skatt (bruttolön) 
och oftast får du också ordinarie tjänstepension 
på hela bruttolönen. Arbetsgivaren brukar lägga 
på 5–7 procent extra på det belopp som löneväxlas 
eftersom de inte behöver betala arbetsgivar av gifter 
för beloppet. Pengarna beskattas så småningom 
när du tar ut dem som pension. 

Privat pen-
sionssparande 
är helt frivilligt 

och kan startas 
när som helst

Tjänstepension AKAP-KL Beräknat för 2022.

Varje kvartal sätter din arbetsgivare av 4,5% av din lön, upp 44.375kr/mån. 
På de lönedelar som överstiger den gränsen sätter arbetsgivaren av 30%. 
I AKAP-KL är det alltså den slutgiltiga livslönen som spelar störst roll för 
din tjänstepension.

Räkneexempel Lön 50.000 kr/mån 

4,5% av lönen upp till 44.375 kr = 1.997 kr +
30% på resterande lön (5.625 kr) = 1.687 kr =

Sammanräknat blir tjänstpensionsavsättningen 3.684 kr/månad

Pensionspyramiden
Eget sparande  Sparande som du själv bestämmer över. 
Vanligen månadsvisa insättningar till fondkonto.

Tjänstepension  Pension som betalas direkt av din 
arbetsgivare och regleras i kollektivavtalet

Allmän pension  Den del av pensionen som Staten står för. 
Består av inkomstpension och premiepension.

Tjänstepension AKAP-KL Beräknat för 2022.

Varje kvartal sätter din arbetsgivare av 4,5% av din lön, upp 44.375kr/mån. 
På de lönedelar som överstiger den gränsen sätter arbetsgivaren av 30%. 
I AKAP-KL är det alltså den slutgiltiga livslönen som spelar störst roll för 
din tjänstepension.

Räkneexempel Lön 50.000 kr/mån 

4,5% av lönen upp till 44.375 kr = 1.997 kr +
30% på resterande lön (5.625 kr) = 1.687 kr =

Sammanräknat blir tjänstpensionsavsättningen 3.684 kr/månad

Pensionspyramiden
Eget sparande  Sparande som du själv bestämmer över. 
Vanligen månadsvisa insättningar till fondkonto.

Tjänstepension  Pension som betalas direkt av din 
arbetsgivare och regleras i kollektivavtalet

Allmän pension  Den del av pensionen som Staten står för. 
Består av inkomstpension och premiepension.
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Pension för föräldrar
Föräldraledighet: Som anställd i regionen betalar 
arbetsgivaren in full tjänstepension även om du är 
helt eller delvis föräldraledig, fram till att barnet 
fyller åtta år. Detta gäller oavsett när du själv är 
född. Däremot kompenseras inte inbetalningarna 
till din allmänna pension, som alltså påverkas om 
du arbetar mindre. Ovanstående gäller även VAB.
Som statligt anställd eller privatanställd med tjänste-
pension gäller olika regler, men de flesta arbets -
givare betalar in full tjänstepension minst fram till 
barnets ettårsdag trots föräldraledighet.

Barnårsrätt: Den förälder som tjänar minst får auto-
matiskt extra pensionsavsättning till den allmänna 
pensionen under barnets fyra första år. Hur stor 
avsättningen blir beror på flera regler, men ingen 
avsättning görs om den med lägst inkomst tjänar 
över 8,07 inkomstbasbelopp (47 747 kr/mån, 2022).

Jämställd pension: Kompensera pensionen för 
den i relationen som tjänar mindre eller arbetar 
deltid. Följande förslag är saker du kan göra för en 
mer jämställd pension:

- De som är gifta kan föra över premiepen-
sionen till den partner som tjänar minst. Görs 
enkelt via pensionsmyndigheten.se.

- Den som tjänar mer kan sätta in pengar på 
den andras privata pensionssparande. Om ni är 
gifta tänk på att det sparandet bör skrivas som 
enskild egendom i ett äktenskapsförord så att 
det inte delas igen vid en eventuell skilsmässa.

Framtidens pension
Försök göra kloka pensionsval utifrån din egen sit-
uation, men låt det inte styra ditt liv. Du behöver 
må bra här och nu, framför allt om du ska orka ett 
helt arbetsliv. •

Kompensera 
pensionen för 
den i relationen 
som tjänar 
mindre eller 
arbetar deltid

NÅGRA LÄSTIPS! 
slf.se/rad-och-stod/pension
Allt om läkares pensionsavtal.
minpension.se
Beräkna din pension i kronor, 
simulera framtida löneförändringar.
konsumenternas.se
Bättre sparande på fem minuter.
pensionsmyndigheten.se
Förstå din pension.
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Det är en missuppfattning är att vi 
försöker spara pengar hela tiden
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Ekonomi  
och medicin i  
vågskålarna
Vad minns du av dina DALY:s och QALY:s? Hälsoekonomi 
kan lätt bli abstrakt, men handlar i grund och botten om att 
fördela samhällets resurser så att pengarna används där de 
får störst effekt. Sofie Larsson, hälsoekonom på Folkhälso-
myndigheten (FHM), reder ut begreppen.
Text Karin Ström Bild Lena Katarina Johansson & Magnus Pehrsson

Karin Ström 
Underläkare

“En hälsoekonom är en typ av utredarroll. Hälso-
ekonomisk utvärdering syftar till att pengarna ska 
användas där de får störst effekt. Man försöker få 
med alla aspekter när man utvärderar – inte 
bara  kostnader utan även effekterna.  Det är en 
missuppfattning är att vi försöker spara pengar 
hela tiden”, säger Sofie.

Tar fram underlag för politiska beslut
I huvudsak gör FHM utredningar på uppdrag av 
regeringen, så kallade regeringsuppdrag, och 
lämnar då en rekommendation om beslut i sam-
band med analysen. Men en utredning kan även 
bli del i ett underlag som leder till rekommenda-
tioner från regionerna.

“Generellt kan man säga att vi är en kunskaps-
myndighet. Vi tar fram underlag för andra att fatta 
beslut utifrån.”

Komplexa avvägningar
Kostnadssidan är ganska lätt att beräkna, enligt 
Sofie, det är bara att summera kostnaderna.  
Effektsidan är betydligt klurigare: 

“Om det bara fanns en enda sjukdom hade det 
varit lättare. Nu måste vi ställa dem mot varandra. 
Hur ska man kunna jämföra insatserna för någon 
som kommit in för en hjärtinfarkt med de man läg-
ger på någon som kommer in för ett brutet ben? 
Det är därför vi hälsoekonomer gillar QALY:s så 

Det är  
därför vi 
hälsoekonomer 
gillar QALY:s  
så mycket – 
det är ett 
kombinerat 
mått av livs-
kvalitet och 
livslängd

Tema
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mycket – det är ett kombinerat mått av livskva l i-
tet och livslängd som gör att vi kan jämföra olika 
sjukdomstillstånd.”
 
Sammanvägning av vetenskap  
och beprövad erfarenhet
Hur arbetar man då på FHM utifrån den hälso-
ekonomiska vetenskapen rent praktiskt? En vanlig 
vecka på jobbet för Sofie innebär många timmars 
sökning och läsning av vetenskapliga artiklar och 
studier, för att samla alla de fakta som behövs för 
att göra antaganden och bygga en modell. Mycket 
tid läggs också på möten och diskussioner i tvär-
vetenskapliga team. 

“Jag kan metoderna och de statistiska modeller-
na, men vi måste arbeta med kliniker och epidemi-
ologer som vet hur man behandlar, vad sjukdomen 
innebär, hur många dagar en viss patient brukar 

ligga inne och så vidare. Ibland finns inga studier, 
då får jag hämta information enbart från läkare 
och epidemiologer. Eller så finns bara utländska 
studier och då får jag hjälp av läkare att "översätta" 
studierna till svenska förhållanden.  Läkarna är 
jätteviktiga för vår kunskapsinhämtning. Det tvär-
vetenskapliga är en grundbult för att vårt arbete 
ska gå runt.“
 
Samhällsperspektiv utmärker Sverige
Ett av de projekt Sofie jobbar med  handlar om 
rökning – vilka effekter skulle det få på sikt att få 
ner rökningen? Hur mycket pengar skulle man i 
framtiden tjäna som ett resultat av dessa effekter, 
som därför idag skulle kunna läggas på att nå detta 
mål? Ett annat handlar om antibiotikaresistens. 
Sofie har då tittat på vad den totala kostnaden 
är per år för patienter som drabbas av resistenta 
bak terier, men betraktar också problemet ur ett 

Läkarna är 
jätteviktiga för 
vår kunskaps-

inhämtning
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samhällsperspektiv. Om två olika sorters antibiotika 
har samma effekt på infektion, men det ena har 
en bättre profil resistensmässigt, fast det är dyrare 
– ska vi då kanske använda det läkemedlet istället?
 
 “Sjukskrivningar för patienter med resistens kostar 
mycket för samhället. Den kostnaden är också vik-
tig att få med, förutom att de ligger på sjukhuset 
längre. På Folkhälsomyndigheten tar vi alltid med 
ett samhällsperspektiv i våra ekonomiska beräk-
ningar, det gör inte alla länder, det är lite olika tradi-
tioner. I exempelvis Storbritannien har man istället 
ett hälso- och sjukvårdsperspektiv i första hand.”

Hälsa som politisk fråga
Sofie blev intresserad av hälsoekonomi för att hon 
har ett stort intresse för både samhälle och hälsa, 
och för att hon tycker att hälsa är en väldigt viktig 
aspekt av samhället. I grund och botten är hälsa 

en politisk fråga, vilket enligt Sofie är det som gör 
hennes arbete så spännande:

“Det ligger stora utmaningar i hälso- och sjuk-
vården. Man slår ihop vissa sjukhus för att nå vissa 
stordriftsfördelar. Men dessa stordriftsfördelar 
kanske man faktiskt aldrig når? Det finns teorier 
om hur stora sjukhus kan vara för att drivas på ett 
optimalt sätt. Det kanske vi behöver titta mer på!”
 
Etiska dilemman smyger sig på
En annan faktor som gör hälsoekonomi intressant 
är de etiska frågor som vetenskapen oundvikligen 
tangerar. En renodlad hälsoekonomisk analys ska 
inte lägga in etiska frågor i modellen och Sofie 
och hennes kollegor försöker därför så gott de kan 
att lämna etiken utanför. Den etiska analysen får 
istället göras av till exempel Statens medicinetiska 
råd, SMER. 

“Ett exempel är till exempel HPV-vaccin. Sedan 
2011 blir alla flickor på mellanstadiet erbjudna 
HPV-vaccination för att få skydd mot livmoder-
halscancer och kondylom. Frågan de senaste åren 
har varit om man ska införa det för pojkar och  
debatten har handlat mycket om man ska man 
vaccinera någon för att skydda någon annan”, 
säger Sofie.

I sin slutbedömning rekommenderar SMER HPV- 
vaccination till pojkar. Dock skriver de att den 
främsta anledningen är det individuella skyddet 
mot kondylom och det potentiella, individuella 
skyddet mot HPV-relaterad cancer för pojkarna 
själva, samt att det är en positiv, men inte av-
görande bieffekt, att även spridningen minskar.

“Hälsoekonomi är redan komplext som det är, så 
vi gör vår bit och etikerna gör sin”, säger Sofie.

Löner – etisk fråga med solklart svar
Men på en etisk punkt har FHM ändå satt ner  
foten, nämligen när det gäller löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor. Dessa tar de inte med i 
beräk  ningen, istället använder man genom snitts-
löner.

 “Annars skulle det kunna bli mer kostnadseffek-
tivt ur ett samhällsperspektiv att satsa på mäns 
hälsa. Så kan vi inte räkna. Annars försöker vi som 
hälsoekonomer göra allt vi kan för att hålla oss 
borta från det etiska”, avslutar Sofie. •

Man slår ihop 
vissa sjukhus 
för att nå  
vissa stor-
driftsfördelar

KORTA FAKTA 
Namn: Sofie Larsson
Yrke: Hälsoekonom
Arbetsplats: Folkhälsomyndigheten sedan sju 
år tillbaka. Dessförinnan Tandvårds- och läke- 
medelsförmånsverket (TLV).
Utbildning: Master i nationalekonomi vid Lunds 
universitet. Inriktning ekonometri, ekonomisk-
utvärdering och hälsa.
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Vilka läkare berörs mest av de frågor som rör BT?
Till en början är det endast utlandsutbildade 
läkare som kommer att behöva göra bastjänst-
göring (BT) och därmed är det främst dessa läkare 
som berörs praktiskt av BT. På sikt ska alla som 
legitimerats från den nya sexåriga läkarutbildnin-
gen i Sverige göra BT och därmed kommer alla 
läkare som når arbetsmarknaden att ha gjort det. 
Därför är det viktigt att SYLF redan från start är 
med och bevakar antalet utbildningsplatser, upp-
lägg och löner. 

Hur kommer det sig att ni startar 
en arbetsgrupp för just BT?
Det finns många skäl! När startskottet gick för BT 
den 1 juni 2021 såg vi att det saknades på tok för 
många platser. Enligt beräkningar från både SLF 
och SKR behövdes cirka 700–800 platser men 
enbart ca 150 platser erbjöds hösten 2021. Så här 
kan det absolut inte fortsätta. Vi riskerar nu att 
hamna i ett läge, likt AT, med långa väntetider för 
att få en BT-plats. Sverige behöver ta vara på all 
kompetens som våra kollegor har, oavsett utbild-
ningsland, och säkra den strukturerade introduk-
tionen till sjukvården som BT ger. 

Vi kan nu ett halvår senare också se att löneläget 
för landets BT-läkare skiljer sig mycket åt, och i en 

Bastjänstgöring –  
en hjärtefråga
Sex frågor till Camilla Ringström Lindh

majoritet av regionerna ligger det under de nuva-
rande ST-lönerna. Detta trots att BT är en del av 
nya ST och de läkare som anställs redan är legiti-
merade. Det här är inte acceptabelt.

Vi ser också att det är en fråga som verkligen 
enga gerar de lokala SYLF-avdelningarna och det 
finns redan mycket kunskap och erfarenhet ute i 
landet som är otroligt värdefull och viktig att ta 
vara på. Med en nationell arbetsgrupp hoppas vi 
kunna hjälpas åt att utbyta viktig information mel-
lan olika regioner och tillsammans få ett bättre 
grepp för att kunna arbeta med frågor och utman-
ingar kring BT. 

Vilka kommer delta i arbetet?
Gruppen kommer att bestå av fem personer från 
olika lokalavdelningar runt om i landet och ledas 
av mig och Robert Holmqvist, från SYLF:s 
styrelse.

Vilka är de största vinsterna med  
att ha en egen arbetsgrupp för BT?
Det finns många potentiella vinster; en av de vik-
tigaste är att vi bildar ett nätverk för samordning 
och utbyte av information som alla lokalaktiva, 
och i förlängningen alla underläkare, ska kunna ha 
nytta av. Detta i sin tur ska kunna användas i lokalt 

Så här kan det 
absolut inte 

fortsätta

Camilla Ringström Lindh är andre vice ordförande i 
SYLF och ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård 
på Capio S:t Görans sjukhus. I vår inleder hon arbetet 
med SYLF:s nya BT-arbetsgrupp.
Text Maria Valeur, chefredaktör Bild Nadja Endler

Maria Valeur
Chefredaktör
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Med en 
nationell 
arbetsgrupp 
hoppas  
vi kunna  
hjälpas åt att 
utbyta viktig 
information 
mellan olika 
regioner

och nationellt påverkansarbete, t ex i möte med 
arbetsgivare, politiker och andra organisationer.

Var hoppas ni få gehör för BT-frågorna?
På ett nationellt plan ska vi försätta att bevaka 
frågor kring BT i de forum där vi möter represen-
tanter från t ex Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Nationella vårdkompetensrådet (tillhör 
Social styrelsen) eller politiker. För SYLF:s del är 
detta också frågor som vi även driver inom Läkar-
förbundet, som i sin tur är en stark röst i samhälls-
debatten. Lokalt blir arbetet färgat av de utman-
ingar som finns kring BT i respektive region.

Vad är roligast med att få fokusera på just BT?
Det roligaste är att SYLF centralt och lokalavdeln-
ingarna tillsammans jobbar för att utbild-
ningssteget BT ska bli så bra som möjligt. BT- 
frågorna berör flera viktiga områden av SYLF:s 
kärnverksamhet, så som läkares vidareutbildning 
och progression och inte minst kompetensför-
sörjningen av läkare i Sverige. 

Nu tar vi ett nytt grepp med en nationell arbets-
grupp i frågan. I slutändan handlar det om att 
säkra kompetensförsörjningen för läkare i Sverige, 
hela 19 av 21 regioner uppger ju brist på specialist-
läkare. •

ST

AT

ST

BT

Läkarprogrammet 6-åriga läkarprogrammet

ST 2015 – alternativ för dig 
som gjort AT

ST 2021 – för dig som fått 
legitimation utan att göra AT

M
in

st
 5

 år M
inst 5,5 år

M
inst 0,5 år, norm

tid 1 årM
in

st
 1,

5 
år

5,
5 

år

LEG

LEG

6 år
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procent. Enligt SKR var beläggningsgraden i 
Sverige från december 2020 till december 2021 i 
genomsnitt 104,2 %. I slutenvårdens behovstrappa 
skulle första steget kunna vara tillräckligt många 
lediga vårdplatser. För att kunna öppna och dimen-
sionera vårdplatserna efter behov behövs mer 
vårdpersonal. 

För vårdplatsbrist, som det talas om i media och 
inom vården, är ju egentligen inte alls en brist på 
vårdplatser. Det är en brist på vårdpersonal för att 
bemanna de platser som redan finns. Ett viktigt 
steg i att arbeta med denna vårdpersonalbrist är 
att kalla den för vad den faktiskt är. I januari gick 
Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet 
ut och krävde en kriskommission för vården med 
mål att förbättra arbetsmiljön. Jag tycker att man 
ska se detta som en viktig markering som ligger 
helt rätt i tiden. 

Sjukvårdens absolut största utmaning de kom-
mande åren är att göra sjukvården till en attraktiv 
arbetsplats för personalen. Om vi inte lyckas med 
detta kommer ännu fler uppskattade kollegor att 
sluta. Det kommer att krävas gemensamma kraf-
ter för att vända skeppet, men framför allt behövs 
det långsiktiga satsningar på nationell nivå och 
med ett långsiktigt perspektiv. Vårdpersonalbristen 
behöver åtgärdas så att systemet kan få möjlighet 
att återhämta sig. Det är ett grundbehov för att 
kunna förbättra vår arbetsmiljö. Sjukvårdssyste-
met i Sverige kan inte fortsätta att arbeta på över 
hundra procent.

För i slutänden vill jag inte förlora fler duktiga kol-
legor. Varken undersköterskor, sjuksköterskor eller 
läkare. Vi behöver all personal på vår skuta för att 
ta oss förbi den storm vi hamnat i. Jag vill arbeta 
på en arbetsplats där vi alla trivs, upplever att vi 
kan bidra till vården och där man i slutet av dagen 
är nöjd med sina insatser. •
Patrik Kjärsgård Pettersson
Patrik Kjärsgård Pettersson
Ordförande SYLF Malmö

Signerat lokalavdelningsordförande: 

Funderingar från ett 
sjunkande vårdskepp
Vi har morgonmöte på vår klinik. Det meddelas att 
två underbara och uppskattade kollegor har valt 
att sluta. Det känns som en déjà vu. Jag tycker att 
man ibland kan jämföra läkaren med kaptenen på 
ett skepp. När skeppet är på väg ner i det mörka 
och kalla djupet är kaptenen den sista som lämnar 
det. Ibland känns det som om sjukvården seglar 
allt närmare denna avgrund.

Maslows behovstrappa beskriver hur människor 
prioriterar sina behov. Trappan beskriver illustra-
tivt att grundläggande fysiska behov och trygghet 
behövs innan man kan nå personlig utveckling 
och självförverkligande. Jag kan inte hjälpa att 
fundera på hur en behovstrappa för sjukvården 
skulle se ut. 

Det finns en teori som beskriver ett systems opti-
mala belastningsgrad för bästa effektivitet och 
utfall. Enligt denna teori bör belastningen på ett 
system i genomsnitt ligga en liten bit under hundra 

Vi behöver all 
personal på 

vår skuta för 
att ta oss förbi 

den storm vi 
hamnat i



Stockholm Waterfront 16 mars 2022 klockan 12:00 - 18:00

Rolf är specialistläkare inom anestesi och intensivvård, och även 
smärtspecialist. Under COVID pandemin jobbade han på 
intensivvårdsavdelningen med de allra svårast COVID-sjuka.

RRolf har arbetat som läkare på intensivvårdsflygplan baserade i 
Förenade Arabemiraten och Singapore, och sedan 2009 är han läkare 
på Formel 1 racet i Abu Dhabi. Rolf har även varit med 
försvarsmakten på FN uppdrag i Timbuktu, Mali där han blev 
beskjuten! En högst spännande och intressant människa! Kom och 
lyssna på hans resa!

Johan Berger är inspiratör, 
coach, föreläsare, handledare 
och författare har etablerat sig 
som en av Sveriges mest 
bokade föreläsare och 
workshop-ledare på tema 
kommunikation, teambuilding 
och och relationer på arbetstid 
inom näringsliv, vård och 
omsorg och konferens.

Hon föreläser om 
sjuksköterskans status och 
kompetens och det är hennes 
drivkraft!

EEfter sina gedigna 
arbetslivserfarenheter, studier 
inom sjuksköterskans historia 
och intresse för organisation och 
ledarskap har hon nya och 
tankeväckande infallsvinklar om 
hur vården i Sverige kan 
förbättras.förbättras.

Employer branding 
specialisten och författaren på 
detsamma, Anna Dyhre, 
kommer leda och vara 
moderator för föreläsningarna 
samt paneldebatten under 
Medrekmässan. 

Anna Anna kommer guida oss 
genom hela dagen och detta 
kommer LIVE sändas på 
Facebook, på Medrek jobb 
inom vården.

Kom och möt Ferhat Baysal, 
en otroligt imponerande man 
som redan som 7-åring 
använde kundvagnarna i 
affären som ambulansbår och 
hade drömmen inställd på att 
jobba inom vården. När 
kompisarna hade praktik på kompisarna hade praktik på 
Stadium eller restauranger, 
valde 14 åriga Ferhat att 
praktisera på Huddinge 
Sjukhus.

Mediapartner:
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När jag  
gjorde AT  

var det ingen 
som lyssnade 
om man hade 
idéer om hur 

man kunde 
förbättra vård  - 
processen eller 

arbetsmiljön
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Från 
AT-läkare till affärs-
utvecklare
Moderna Läkare har träffat läkaren Lovisa Backemar,  
affärsutvecklare på Capio. Hon berättar om vad som fick 
henne att lämna den kliniska vardagen, varför hon älskar 
utvecklingsarbete och hur hon tror att vården kommer 
förändras i framtiden.
 
Text Lovisa Lindmark Bild Alexandra Martinsson

Lovisa Lindmark 
Underläkare

Redan under läkarutbildningen kände Lovisa 
Backemar att hon saknade att få tänka strate-
giskt och kreativt. När hon började jobba växte 
frustrationen: 

”När jag gjorde AT var det ingen som lyssnade om 
man hade idéer om hur man kunde förbättra vård-
processen eller arbetsmiljön”, berättar Lovisa. 
Hon insåg att hon ville lära sig mer om hur man 
utvecklar hälso- och sjukvård och sökte därför 
jobb som managementkonsult på Boston Con-
sulting Group, där hon började arbeta efter AT och 
disputation.

Nytt sätt att tillämpa läkaryrket
Jobbet innebar att hjälpa kunder att lösa olika 
problem, ofta handlade det om att dela upp ett 
stort problem i mindre delar. Under hennes tid på 
företaget fanns få hälso- och sjukvårdsprojekt, men 
hon fick användning av sin läkarbakgrund ändå. 

”Det man lär sig under läkarstudier och AT är att 

hamna i massa olika nya situationer och att lösa 
dem”, berättar Lovisa och fortsätter: ”Dessutom 
måste man kunna möta människor och förstå vad 
det är de egentligen menar och vill ha sagt jämfört 
med vad de faktiskt säger.” 

Mer sjukvårdsfokus
Efter en tid som managementkonsult saknade  
Lovisa att få arbeta med just hälso- och sjukvårds-
projekt och hittade då en tjänst som affärsutveck-
lare på Capio. Det passade henne som handen i 
handsken. ”Jag fick använda min läkarbakgrund 
och det som jag lärt mig som managementkonsult. 
Redan från första dagen kunde jag bidra och göra 
ett bra jobb”, berättar Lovisa. Som affärsutvecklare 
på Capio är Lovisas huvudsakliga uppdrag att få 
Capio att växa och utveckla vården. I hennes jobb 
ingår bland annat att svara på upphandlingar. 
”När en region vill att en privat aktör ska bedriva 
någon del av vården går de ut med en upphand-
ling och jag förbereder den upphandlingen från 
Capios sida”, berättar Lovisa. 

Det är en  
sak att sitta 
framför datorn 
och tänka att 
något blir 
kanon, en 
annan sak  
hur det blir i 
verkligheten

Tema
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Mätning, mätning, mätning
Dessutom arbetar Lovisa som projektledare i 
verksamhetsnära projekt för att förbättra vårdpro-
cesser, en uppgift som innebär arbete med stan-
dardiserade vårdprocesser och kvalitetsmätning. 
Ändras någon process i verksamheten analyseras 
utfallet noga för att mäta om det blev bättre eller 
sämre. Lovisa betonar att det är viktigt att se till 
att förändringarna fungerar i praktiken: ”Det får 
inte bli så att jag sitter på kontoret och hittar på en 
massa saker utan att få återkoppling. Det är en 
sak att sitta framför datorn och tänka att något 
blir kanon, en annan sak hur det blir i verkligheten.” 

Pilotprojekt med oanade konsekvenser
Lovisa berättar om ett pilotprojekt, då de införde 
en chattfunktion på en av Capios gynmottag-
ningar i Stockholm. ”Helt plötsligt chattade hela 
Stockholm med vår lilla mottagning. Det var bra 

för tillgängligheten men det var mer än vi klarade 
att hantera. Då fick vi ta ett steg tillbaka och tänka 
till.” Den ekonomiska aspekten bygger helt på att 
vårdprocesserna är välfungerande: ”Om allt i vård-
kedjan fungerar bra, det vill säga att vi tillgodoser 
patientbehovet och ger vård av hög kvalitet, så går 
även ekonomin bra”, säger Lovisa och fortsätter: 
”Vi är ett privat företag, som precis som regioner-
na, måste gå runt ekonomiskt. Vårt fokus ligger på 
att utgå från patientbehovet och leverera vård av 
hög kvalitet med bra vårdprocesser, då löser sig 
ekonomin i slutändan”, säger hon. 

Privata aktörer på sjukvårdsarenan
Lovisa är bekymrad över hur det ser ut generellt 
på många håll inom vården idag och anser att det 
finns ett stort behov av utveckling av nya arbets-
sätt. Hon menar att det är tydligt att läget börjar 
bli kritiskt och att resurserna inte räcker till, vilket 

Helt plötsligt 
chattade hela 

Stockholm 
med vår lilla 
mottagning

Under tiden som student och AT-läkare tyckte Lovisa att det strategiska arbetet saknades.
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kan leda till både en ohållbar arbetsmiljö och att 
patientsäkerheten hotas. För att öka effektiviteten 
tror Lovisa att privata aktörer kan spela en viktig 
roll, bland annat eftersom utvecklingsarbetet ofta 
går fortare hos privata aktörer jämfört med i regi-
onen. ”Jag har inte jobbat med utvecklingsarbete 
på någon region, men det verkar mer tungrott, 
kanske på grund av att de är större organisa-
tioner”, säger Lovisa. En annan fördel som Lovisa 
lyfter fram är att privata vårdgivare ökar antalet 
aktörer på marknaden. ”Med fler aktörer på mark-
naden kan fler komma på nya idéer.” Några risker 
med effektivisering, i form av sämre arbetsvillkor 
för de anställda eller sämre vård, ser hon inte på 
Capio. ”Det är det som är effektivisering för mig 
– att man med samma eller med mindre resurser 
och samma arbetsinsats ska kunna bedriva en 
bättre vård. Det är därför det är viktigt att hela 
tiden mäta kvaliteten, ingen effektivisering får leda 

till sämre kvalitet eller sämre arbetsmiljö, det för-
lorar man på i det långa loppet.” 

Digitalisering med potential
Något annat hon tror kan bidra till utveckling av nya 
arbetssätt är digitalisering. Det viktiga är att den 
används på rätt sätt. ”Videobesök passar inte för 
allt och alla. Ibland måste man träffa någon fysiskt”, 
säger Lovisa och fortsätter: “Det handlar om att 
vården behöver få in en tydlig process för hur man 
ska göra för att veta vilka som klarar av video-
besök och inte.” 
Lovisa berättar att de på Capio gått över till att 
använda sig av digitala kallelser. En liten förändring 
kan tyckas, men den har haft stor effekt. ”Hur många 
kallelser skickas det inte varje dag i Sverige? Med 
digitala kallelser behöver ingen skriva ut ett brev 
och stoppa i ett kuvert. En sådan liten grej gör att 
man tjänar in många administrativa timmar.” •

Videobesök 
passar inte för 
allt och alla

Lovisa hittade en kombination av utvecklingsarbete och vård på Capio.
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Under de senaste åren har vi i SYLF Skaraborg 
arbetat aktivt för att förbättra arbetssituationen 
för underläkare före AT, vilket vi tidigare uppmärk-
sammat i Moderna Läkare. Denna grupp är våra 
mest utsatta kollegor – de har de sämsta villkoren, 
behöver mest stöd men vågar ofta inte klaga då de 
också är beroende av referenser inför AT. Arbetet 
har varit både stort och smått. Vi har haft dialog 
med HR, sjukhusledning och regionpolitiker. Vi har 
motionerat om handledare på FUM. Vi har lyckats 
höja deras löner. Vi har föreläst vid introduktioner 
och skickat ut enkäter efter avslutad tjänst. Vi har 
själva varit handledare åt nya underläkare, och dis-
k uterat deras arbetsmiljö med dem i korridoren 
och på lunchen. 

En av underläkarna vi pratat med kom på en idé om 
att utveckla en checklista som arbetsgivaren kunde 
använda vid nyanställning av icke-legitimerade 
under läkare. Denna utvecklades under våren 2021, 
och skickades ut till alla som är ansvariga för att 
anställa vikarierande underläkare inför sommaren. 
Alla kliniker fick checklistan både som i fysisk form 
och digitalt. Efter sommaren utvärderade vi 
check listan i vår underläkarenkät. Det visade sig 

Uppskattad  
checklista för  
underläkare
SYLF Skaraborg har under flera år fokuserat på att förbättra 
villkor och arbetsmiljö för de underläkare som vikarierar före 
AT. I fjol utvecklades en checklista för nyanställda som 
snabbt fått spridning runt om i landet.
Text Louise Karlsson

att endast 14 % av underläkarna hade fått ta del  
av checklistan, men att 90 % hade velat ha den. 
Bland fritextsvaren i enkäten framgick att under-
läkarna önskade ökad tydlighet kring vad som 
gäller ifråga om flex- och övertid och att respon-
denterna önskat få denna information skriftligt i 
samband med/innan starten för vikariatet. 

Det kanske inte är själva checklistan i sig som avgör 
om ens vikariat blir värdefullt för en själv och klini-
ken, men vi tror att den kan vara en del i att förbät-
tra arbetsvillkoren för våra icke-legitimerade kol-
legor. I år fortsätter arbetet med att implementera 
och utvärdera checklistan lokalt, men också runt-
om i landet. Många andra kliniker och SYLF- 
avdelningar har hört av sig och fått checklistan 
skickad till sig. Här bredvid ser ni vad den inne-
håller. Har ni åsikter om innehållet eller vill ha den 
själva – tveka inte att höra av er till oss. 

Louise Karlsson
Vice ordförande SYLF Göteborg, 
före detta vice ordförande SYLF Skaraborg
skaraborg@sylf.se

Denna grupp 
är våra mest 

utsatta  
kollegor;  

de har de 
sämsta  

villkoren, 
behöver mest 

stöd men 
vågar ofta  

inte klaga då 
de också är 

beroende av 
referenser  

inför AT
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Här sammanfattas det nationella kollektivavtalets 
allmänna bestämmelser. Lokalt kan din läkarfören-
ing ha förhandlat fram ännu bättre villkor i det lokala 
kollektivavtalet. Vi ger dig också några tips om vad 
du ska tänka på inför och under din anställning.

Anställningsform och sysselsättningsgrad
Heltidsarbete innebär enligt arbetstidslagen (ATL) 
40 timmars arbetsvecka och 165 timmar per månad 
under ordinarie arbetstid måndag till fredag. På ett 
fåtal kliniker tillämpas treskift. Ordinarie arbetstid 
är då förlagd till veckans alla dagar och timmar. 
Veckoarbetstiden förkortas då till 38 timmar och 
15 minuter per vecka i genomsnitt.

Underläkare kan vara timanställda eller visstids-
anställda under en på förhand bestämd tids per i od. 
Man kan också vara tillsvidareanställd, även  
kallat fast anställd. Uppsägningstiden regleras i  

Vad står  
egentligen i  
kollektivavtalet?

anstäl l ningsavtalet och är vanligtvis en till tre mån-
ader för både anställd och arbetsgivare.

Begär ut lönelistan
Inför löneförhandlingen är det klokt att begära ut 
lönelistan för kliniken från HR och bilda sig en upp-
fattning om löneläget. Lönerna i offentlig sektor är 
offentliga uppgifter och ska lämnas ut skyndsamt 
till den som begär det. Ha i åtanke att lönerevisionen 
för året vanligtvis fastställs i april. Löne förhandlar 
man innan årets revision är avklarad bör man ta 
höjd för det i sitt löneanspråk. 

Du har rätt till övertid eller att bli kompenserad
Vid nyanställning kan frågan om rätten till övertid 
uppstå. Om du vid kontraktsskrivningen upp märk-
sammar att rutan för att avsäga sig rätten till övertid 
är ikryssad, utan att det varit på tal under löneför-
handlingen ska du avvakta påskrift.

Lönerna i 
offentlig sektor 

är offentliga 
uppgifter och 
ska lämnas ut 

skyndsamt

Sommaren närmar sig och för många innebär det att 
man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. 
Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kon-
trakt och hur fungerar det med våra arbetstider?
Text Julia Borg och Shadi Ghorbani

Julia Borg  
Ordf SYLF Östra Skåne

Shadi Ghorbani 
Ledamot SYLF centralt
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Om du vid 
kontrakts- 
skrivningen 
uppmärksammar 
att rutan för att 
avsäga sig rätten 
till övertid är 
ikryssad, utan  
att det varit på 
tal under löne-
förhandlingen 
ska du avvakta 
påskrift. 
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är jourtid och då ska jourersättning utgå. Lokala 
överenskommelser kan avvika från det nationella 
kollektivavtalet. Hör med din lokalförening eller 
HR-representant om vad som gäller på din klinik.

Övertid 
Övertid är arbetad tid efter att ditt vanliga arbets-
pass är slut, när arbetsuppgifterna ur patient-
säker hetssynpunkt inte kan vänta till en annan 
dag. Detsamma gäller om din chef frågar dig om 
du kan jobba över. Enkel övertid utges för två 
timmar närmast före och efter ordinarie arbets-
tid. Om övertidsarbete utförts både före och efter 
ordinarie arbetstid ska den tid som sammanlagt 
överstiger två timmar vara kvalificerad övertid. 
Vid deltidsarbete kan både fyllnadslön och över-
tid utgå. Du kan läsa mer om reglerna för detta 
i kollektivavtalets allmänna bestämmelser § 20. 

Vanligtvis ska övertid meddelas och godkännas 
på förhand av närmaste chef, men tillväga gångs-

Arbets givaren får inte skriva bort rätten till övertid 
utan att ni kommit överens om det och att det ut-
går en kompensation, exempelvis högre lön eller 
fler sem e sterdagar. Vill du ha rätt till övertid ska du 
stå på dig. Annars begär du en ny förhandling med 
premissen att du avsäger dig rätten till övertid. När 
du väl satt din signatur på kontraktet har du och 
arbetsgivaren ingått ett juridiskt bindande avtal. 
Ändringar i efterhand kan bli svåra att få igenom.

Olika arbetstider
Läkare har flera typer av arbetstid: ordinarie, flex, 
jour, jourkomp, övertid, förskjuten och obekväm 
arbetstid. Det ger arbetsgivaren nödvändig flexi-
bilitet och innebär mer i lönekuvertet för oss. Det 
är viktigt att du känner till de olika arbetstidstyp-
erna så att du inte går miste om din rätt till 
ersättning.

I det nationella kollektivavtalet är ordinarie arbets-
tid måndag–fredag 07.00–21.00. Resterande tid 
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Vill du ha rätt till över- 
tid ska du stå på dig.

sätten varierar. Som anställd får man max arbeta 
200 övertidstimmar per år.

Flextid – en slamkrypare
Flexibel arbetstid (flex) ger den anställda möj-
lighet att själv välja att arbeta mer vissa dagar för 
att kunna arbeta mindre en annan dag.

Även om flextid tillämpas ska man rapportera 
övertid. Flex används ofta trots att arbetsuppgift-
erna som utförs på flextid är övertidsarbete. Flex 
ska användas när man själv som anställd väljer att 
stanna exempelvis för att beta av administration 
som inte är brådskande för att kunna gå tidigare 
en annan dag. Uppgifter som kvalificerar för över-
tid är patientsamtal som inte kan vänta till dagen 
efter, en patient på avdelningen som blir dålig sent 
på eftermiddagen och som du inte får möjlighet 
att rapportera över till jouren, ett larm som du inte 
kan släppa på akuten. Ett oskrivet sjukintyg eller 
odikterad anteckning blir också en patientsäker-

hetsrisk om det inte görs i närtid. Har man många 
timmar innestående på flexen har man sannolikt 
arbetat en del oregistrerad övertid!

Förskjuten arbetstid
Då läkares ordinarie arbetstid sträcker sig över 14 
timmar av dygnet på vardagar delas den i vissa 
verksamheter upp i dag- och kvällspass. Att få 
frågan från schemaläggaren eller chefen om man 
kan byta arbetspass är inget ovanligt. Om du får 
frågan från chefen/schemaläggaren eller får din 
arbetstid ändrad med mindre än tio dagars fram-
förhållning före det aktuella passet, har du rätt till 
extra ersättning för förskjuten arbetstid. Du får då 
i tillägg 32,3 % i lön eller 19 min extra per arbetad 
timme som skulle varit fritid. Jobbar du treskift 
och kommer in en ledig dag får du extra ersättning 
på 64,4 % i lön motsvarande 39 min i tid. Får du 
din arbetstid ändrad samma dag har du istället 
rätt till kvalificerad övertid för de timmar du skulle 
ha varit ledig. •
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Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig 
i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 
9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När 
jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det 
var såklart svårt, men samtidigt spännande och 
väldigt roligt att kliva in i den rollen. Och jag vill 
berätta för er att jag har haft roligt nästan varje 
sekund i det här uppdraget.

När jag tillträdde som ordförande var min äldste 
son en månad gammal och han fick följa med mig 
på möten runt om i landet. Jag har numera två 
underbara barn och jag vill passa på att tacka alla er 
som jag har suttit på möte med under de här åren, 
tillsammans med mina barn, för den förståelse som 
jag har mött för min situation.

Det har varit tufft, såklart, att vara ordförande i 
SYLF. Ibland har jag tvivlat på min egen förmåga 
och funderat på om jag skulle klara av det här. 
Men då har jag känt mig väldigt lugn med att jag 
inte har gjort det här ensam. Jag har haft förmånen 
att få jobba tillsammans med fantastiska kollegor 
runt om i landet. Förtroendevalda som jobbar helt 
ideellt, dag som natt, för unga läkares villkor. Tack 
till alla er, till styrelsen och till kansliet. Utan er 
hade det här aldrig gått.

Och tänk vad mycket vi har att vara stolta över 
som vi tillsammans har åstadkommit de här åren! 
För att bara nämna några saker: Vi har ökat vårt 
medlemsantal med nästan 20 procent. Vi har in-
tensifierat vårt arbete i AT-platsfrågan och SKR 
och regeringen har numera tecknat avtal om att 
antalet AT-platser ska öka. I den långa och hårda 
avtalsrörelsen fick vi in helt unika skrivningar för 
unga läkare. Läkarförbundet har numera en natio-
nell modell för ledarskaps-ST och vi har under de 
här åren fått ett medialt genomslag som jag som 
ordförande bara hade kunnat drömma om. Det 
hade aldrig gått utan alla er i SYLF som jag har 
fått jobba med. Tack, ni är fantastiska. 

Något av det jag uppskattat mest med uppdraget 
har varit kontakten med er medlemmar. Under de 
här åren har jag fått så många telefonsamtal, mejl 
och meddelanden i sociala medier. Spontana möten 
i sjukhuskorridorerna med långa och viktiga dis-
kussioner om unga läkares villkor och framtid. Det 
har berikat det här uppdraget ännu mer. Tack för 
era kloka tankar och för alla uppmuntrande ord 
som ni givit mig, det har betytt enormt mycket.

Att vara ordförande i SYLF tar tid och den tiden 
har jag med glädje lagt ner. Men jag känner att jag 
nu vill lägga mer tid på min familj och bli klar med 
min ST. Det är med sorg i hjärtat som jag har fat-
tat det här beslutet, för det är fortfarande jätte-
roligt att vara ordförande i SYLF! Men jag känner 
att det är rätt beslut för mig.

SYLF kommer såklart att nå nya höjder framöver, 
även utan mig. Jag lovar er att det bästa inte har 
hänt än. Jag ser fram emot att, 
som stolt medlem, stå vid 
sidan och heja. 

Stort tack igen till  
alla er medlemmar 
för det förtroende 
som ni gav mig för 
tre år sedan. Jag 
hoppas att vi ses 
framöver. Kanske  
i korridorerna eller 
via en remiss?  
Ta hand om er!

 

Ordförandeord:

Det bästa har inte hänt än
Text Madeleine Liljegren, ordförande SYLF

Det är med 
sorg i hjärtat 
som jag har 

fattat det här 
beslutet
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#legitimeradnu 
Under december månad belyste SYLF frågan om 
vikarierande underläkares situation med kampan-
jen #legitimeradnu. En namninsamling med 1363 
underskrifter gjordes och flera regionpolitiker fick 
motta brev från läkare och patienter med informa-
tion om det faktum att så många läkare vikarierar 
före AT på grund av AT-platsbristen. Tack för att 
ni ville vara med! 

Nationella vårdkompetensrådet  
föreslår strategi för fler AT-platser 
Nationella vårdkompetensrådet fastslår att AT- 
platserna är för få och föreslår åtgärder för att korta 
väntetiderna i en ny rapport. De ser tre lösningar: 

• 18 månaders AT ska vara norm. Många regi-
oner tillämpar fortfarande längre AT är de 18 
månader som Socialstyrelsen kräver, vilket ger 
en fördröjning av tiden till legitimationen och 
försvårar utbyggnaden av antalet AT-platser. 

• Fler specialiteter ska kunna ingå inom ramen 
för att nå AT-målen. Socialstyrelsen förtydli-
gade hösten 2021 villkoren för godkända place-
ringar inom ramen för AT. Nationella vårdkom-
petensrådet har också tagit fram en bilaga som 
klargör vilka dessa är. 

• Handledarbrist ska motverkas genom att fler 
ges handledaruppdrag. AT-föreskriften uppdat-
eras nyligen och medger att även ST-läkare kan 
handleda AT-läkare, något som idag redan sker 
formellt. 

Reglerna är inte bindande, men Nationella vård-
kompetensrådets lösningar ligger helt i linje med 
de lösningar som SYLF länge förespråkat. Det ger 
ny tyngd till våra argument och till SYLF:s kontakt 
med lokala beslutsfattare och verksamhetschefer. 

Digitalisera ST-dokumentationen
År 2022 är det fortfarande papper och penna som 

gäller för att dokumentera uppfyllda mål under 
ST:n. Det vill SYLF ändra på! Några planer från 
Socialstyrelsens håll att tillhandahålla ett natio-
nellt, sammanhållet digitalt system finns inte idag. 
SYLF arbetar kontinuerligt för att det ska bli 
verklighet – bland annat i Socialstyrelsens ST-råd. 
Nu har också en inventering av befintliga doku-
mentationssystem påbörjats av Shadi Ghorbani i 
SYLF:s styrelse för att visa på möjligheterna och 
motbevisa skeptikerna. 

Håll utkik efter AT-enkäten –  
påminn kollegorna att svara
Under mars och april är AT-enkäten öppen för 
både medlemmar och icke-medlemmar att bes-
vara. Förra året fick vi flest svar någonsin men i år 
kan vi bli ännu bättre!  Svarsfrekvensen för läkare 
som utbildat sig utanför Sverige ges extra fokus 
för att vi ska få en tydligare bild av bland annat 
väntetider för denna grupp. 

Förändringar på SYLF-kansliet
Kanslichef Livija Ginters har gått på föräldrale-
dighet. Linda Strömstedt går upp på posten. 
Utredningar, remisser och presskontakter kom-
mer att hanteras av Felix Lundqvist som började i 
mitten av januari som handläggare med pressansvar.
Vill ni ha kontakt med kansliet mejla kansli@sylf.se. 
Aktuella kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni på 
sylf.se.

SYLF:s hemsida uppdateras
Under våren pågår ett välbehövligt förnyelsear-
bete av SYLF:s hemsida som ska vara klart under 
april månad. Upptäcker ni något som verkar kon-
stigt? Kontakta kansli@sylf.se.

Ny ordförande ska välja på SYLF:s fullmäktige
Vid SYLF:s fullmäktige som hålls i Stockholm den 
8–9 april lämnar Madeleine Liljegren över ordför-
ande klubban. Hon kommer fortsätta sina uppdrag 
inom Läkarförbundet.

SYLF-aktuellt



Medlemsfrågan
Avidentifierade frågor från våra medlemmar.

Posttidning B

Hej! Min partner är gravid och jag planerar att ta ut  
en stor del av föräldraledigheten. Hur fungerar det med  
lönerevisionen när jag är hemma från jobbet?

Medlemsrådgivningen svarar
Huvudregeln är att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst.  
I föräldraledighets lagen finns ett förbud mot missgynnande. Det gäller även 
andra anställningsvillkor än lön. Kontakta genast din lokalförening för stöd  
om du upplever att du som föräldraledig miss gynnas av din arbetsgivare.

Hej! Jag fick covid i höstas och behövde vara sjukskriven  
i två månader. Hur påverkar det mitt semestersaldo och  
min framtida pension?

Medlemsrådgivningen svarar
Du tjänar in semester under frånvaro från arbete på grund av sjukdom  
i 180 dagar. Det inne  bär att om du varit sjukskriven på heltid och sedan 
kommer tillbaka till jobbet har du tjänat in betalda semesterdagar även  
om du inte har arbetat under en tid. Vid sjukfrånvaro med sjukpenning 
beräknas pensionen utifrån lönebortfallet.
Läs gärna mer på slf.se/radgivning

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


