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Ledare

vågen. Men det är i regionerna jobbet till sist måste 
göras. Morötter och piskor från statligt håll kom-
mer inte att vara tillräckligt om inte regionernas 
makthavare prioriterar frågan.

Nästa steg är att implementera förändringarna på 
hemmaplan. För att uppnå det krävs att underläkar-
kåren organiserar sig och sätter press på regionerna. 
Det är ingen annan som kommer att göra jobbet åt 
oss. Det är tillsammans vi gör skillnad: Ta nya tag 
i er lokala SYLF-förening. Engagera dig om du inte 
redan har gjort det. Vi måste alla gräva där vi står. 

Lusläs och utgå från era lokala AT-siffror. Presen-
tera dem i en lättsmält PowerPoint och undervisa 
era regionpolitiker. Hitta er lokala vinkel; Varför bor-
de just er region utöka platserna, satsa på utbild-
ningen och förbättra arbetsmiljön? Bestäm er för 
en vinkel och ring lokala journalister och upp-
märksamma dem på läget i er region. Ligg på era 
kliniker om att implementera Nationella vårdkom-
petensrådets rekommendationer, vilket möjliggör 
fler AT-platser. 

Behöver ni stöttning eller inspiration, hör av er till 
oss centralt. Nu kör vi! •

SYLF:s styrelse genom Julius Breimer. Foto: Gabriel Liljevall.

AT-rapporten har utkommit årligen sedan 2000 
och när vi lägger den 23:e rapporten till handling-
arna kan vi konstatera att det finns mycket kvar att 
göra. Goda exempel finns, men på många orter 
vittnas om bristande arbetsmiljö och handledning. 
Det är tyvärr långt ifrån alla arbetsgivare som er-
bjuder den trygga introduktion till läkaryrket som 
AT är tänkt att vara.

Även för alla underläkare som köar till AT är läget 
ännu dystert. Regionerna visar som kollektiv en 
fortsatt oförmåga att ta sitt ansvar för underläkar-
nas utbildning och dimensionera AT efter beho-
vet. Endast enstaka regioner utbildar fler än det 
beräknade antalet. 

Det är inte förvånande att frustrationen i underläkar-
kollektivet är enorm. Underläkargrupper på Face-
book svämmar över av missnöje med väntetider, 
arbetsvillkor och vad som upplevs som ett bristan-
de engagemang från fackets sida. Missnöjet i sig 
leder dock ingenstans, för att uppnå förändring 
behöver det kanaliseras i engagemang. Det uthål-
liga arbete som SYLF:are runt om i landet har lagt 
ner har de senaste åren faktiskt gett resultat. 
AT-frågan är högre upp på agendan än någonsin.

Nationellt och regelverksmässigt har flera positiva 
förändringar skett. Regeringen har till sist intres-
serat sig för AT-frågan och börjat sätta press på 
regionerna. Avtal om att öka platserna har slutits 
med SKR. Extra pengar har skjutits till för att öka 
antalet platser. Ett nationellt råd för kompetens-
försörjningsfrågor har tillsatts med skarpa rekom-
mendationer till regionerna att öka antalet platser. 
Regelverket har lättats upp, ST-läkare får vara 
handledare och fler specialistkliniker är nu god-
kända som AT-placeringar.

Frågan är alltså hetare än någonsin, även utanför 
underläkarkollektivet. Det gäller nu att rida på den 

Nästa  
steg är att  
implementera 
förändringar-
na på hem-
maplan

Vi måste alla gräva där vi står
Ledare:
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1 av 4 AT-läkare överväger att byta yrke
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Bristen på AT- 
platser fortsätter 
och stora arbets-
miljöproblem oroar
Bristen på AT-platser fortsätter att öka i landet och ett 
arbete för att drastiskt skala upp platserna tycks saknas 
trots miljonregn över regionerna. Skamligt i en tid av 
allmän brist på vårdpersonal och på specialistläkare i 
synnerhet, anser SYLF.
Text Felix Lundqvist Bild Getty Images

Felix Lundqvist 
Handläggare på 

SYLF:s kansli

Hallands sjukhus Varberg fortsätter att toppa AT- 
rankningen. Möjligheten att påverka arbetsmiljön, 
bra handledning och ett kollegialt stöd är avgör-
ande för sjukhusets resultat. Sjukhuset får höga 
poäng på samtliga block; medicin, kirurgi, psyki-
atri och allmänmedicin. Men varför fortsätter 
AT-platserna att vara för få, trots regeringens 
mångmiljonsatsning på 375 miljoner? 
 
Skillnader mellan storstäderna  
och resten av landet 
Läkare som påbörjade sin utbildning före 1 juni 2021 
måste genomgå allmäntjänstgöringen, ofta förkor-
tat AT, för att erhålla legitimation. Dimensioneringen 
av AT sköts av regionerna och inte av staten. Det 

regionala självstyret innebär att det blir upp till de 21 
regionernas politiska styren att bestämma hur mån-
ga platser som ska utlysas. Hur snabbt underläkare 
bereds möjlighet till AT påverkas därmed av 21 olika 
budgetprioriteringar och nivåer av ansvarstagande. 
Därför är det inte givet att nya statliga miljoner nöd-
vändigtvis skapar nya AT-platser. 
 
En majoritet av regionerna tillsätter idag för få 
AT-platser i relation till inflödet och flaskhalsen 
som byggts upp under lång tid. Efter flera år av 
köbildning behövs nya grepp för att komma åt 
väntetiderna till AT. Enligt SYLF:s beräkningar 
krävs det att alla regioner tillsätter 19,4 AT-platser 
per 100 000 invånare, för att ligga i nivå med 

Mindre  
regioner tar 
större ansvar 
än de stora

Tema
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inflödet och generera ett överskott som betar av 
de redan köande läkarna fram till 2027. Som jäm-
förelse skulle det krävas 17,3 AT-platser per 
100 000 invånare för att tillhandahålla tillräckligt 
med AT-platser för de som utexamineras från 
svenska universitet under 2022. Regionerna Dalar-
na, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Sörm-
land, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 
lever redan idag upp till detta. Tyvärr tar flera regi-
oner inte sitt ansvar och under 2022 saknas 179 
AT-platser i relation till inflödet av nya läkare. 
 
Hade enbart Stockholm prioriterat sitt AT-ansvar 
och ökat platserna från dagens nivå på 10,7 till 
19,4 platser per 100 000 invånare, hade 198 fler 
läkare kunnat påbörja sin allmäntjänstgöring. Det 
hade täckt hela underskottet för 2022. Ur ett mer 
långsiktigt perspektiv krävs det dock att alla re-
gioner drar sitt strå till stacken. De mindre re-
gionerna tar förhållandevis ett generellt större 
ansvar än de större. 
 

Väntetiderna minskar inte
Väntetiden till AT ligger i paritet med förra årets 
resultat och landar på 11,15 månader. Kvinnor vän-
tar idag i genomsnitt 11,18 månader och män 11,09 
månader. När väntetiderna presenterades för 
första gången 2008 låg de kring sju månader. Vi 
konstaterar att väntetiden ökat med 59 % på 14 år. 
 
Gehör för rätt väg framåt 
I januari gick Nationella Vårdkompetensrådet ut 
med rekommendationer för att hantera övergån-
gen till den nya läkarutbildningen. De rekommen-
derade bland annat att korta AT-utbildningen till 
den lagstadgade minimigränsen 18 månader. 
SYLF har drivit frågan under lång tid och vi ser 
detta som en klar delseger. Utvecklingen behöver 
trots det påskyndas. I dagsläget erbjuder 11 regi-
oner 18 månaders AT, dock omfattas inte alla 
sjukhus i tre av regionerna och i en region för 
AT-läkarna själva välja mellan 18 eller 21 månad-
ers AT. Ytterligare fem regioner svarar att de 

Ensam- 
tjänstgöringen 

på akuten 
fortsätter
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29% av  
kränkningarna  
begås av 
vårdpersonal

Väntetid i månader 
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överväger att ställa om till 18 månader. Vi hoppas 
att Vårdkompetensrådets rekommendationer sått 
ett frö hos tjänste män och politiker, så att hälften 
av Sveriges regi oner erbjuder 18 månaders AT till 
slutet av kom mande år. 

Arbetsmiljö, hot och diskriminering 
I årets rapport uppger 55 % av läkarna att de har 
möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och resulta-
tet är oförändrat jämfört med förra årets rapport. 
Utifrån nationella siffror vet vi att 2022 var ett re-
kordår för arbetsmiljöproblem inom vården i och 
med en kraftig ökning av 6:6a-anmälningar.

Trots att IVO riktat skarp kritik mot att icke legiti-
merade läkare jobbar ensamma på akutmottag-
ningar runt om i Sverige, rapporterar en betydande 
andel av läkarna att de tjänstgör som ensamma 
primärjourer på akuten. Hela 36 % uppger att 
detta skett inom psykiatrin, 23 % vid kirurgin och 
21 % inom medicin. Detta påverkar inte bara 

läkarnas arbetssituation utan innebär också risker 
för patientsäkerheten.

Hot och trakasserier är ett stort arbetsmiljöprob-
lemen för människor som jobbar i vården. I årets 
undersökning uppgav 8 % av de som svarade att 
de utsatts för hot eller trakasserier under arbets-
tid, vilket ligger i nivå med rikssnittet enligt BRÅ. 
Av de som utsatts för hot eller trakasserier uppger 
läkarna i AT-rankningen att 59 % av fallen beror 
på patienter och 29% av kränkningarna kommer 
från annan vårdpersonal. Det är särskilt oroande 
att en så hög andel uppgav att kollegor inom 
vården är roten till deras utsatthet. 

I årets enkät framkommer att var fjärde AT-läkare 
överväger att byta yrke. Dålig arbetsmiljö, hög ar-
betsbelastning och dålig löneutveckling nämns 
som de avgörande orsakerna. Samhället riskerar 
således att gå miste om investeringarna som 
gjorts i ökat antal platser på läkarutbildningen. •
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Varberg vinner, igen!
För andra året i rad toppar Hallands sjukhus i Varberg 
AT-rankingen. Moderna Läkare träffar AT-läkarna  
Filippa Åkerman och Samuel Bengtsson som beskriver  
att lyhördhet, engagemang och stöd är sjukhusets fram-
gångsfaktorer.
Text Julia Borg Bild Anders Andersson

Julia Borg 
Chefredaktör

Under de senaste tio åren har Varberg klättrat sta-
digt i AT-rankingen. 2013 placerade sig sjukhuset 
på 50:e plats, men sedan 2019 har Hallands 
sjukhus Varberg legat bland topp tio i SYLF:s årli-
ga undersökning gällande hur de ännu ej legitim-
erade läkarna skattar sin utbildningstjänst. På en 
välförtjänt andraplats i årets ranking hamnar sys-
tersjukhuset i Halmstad. Samtliga AT-läkare som 
svarade på enkäten uppger att de skulle rekom-
mendera andra att göra sin AT i Varberg.

”Jag är inte förvånad om Varberg har Sveriges bästa 
AT. Det är inte så att det inte finns problem på 
sjukhuset. Man kan alltid slipa på detaljer, men man 

klarar motgångar mycket bättre om man känner att 
man blir lyssnad på. Det finns ett helhetstänk och 
ett bra samarbete i AT-administrationen. Framför 
allt är ansvariga för respektive block måna om att vi 
får en bra utbildning”, säger Samuel Bengtsson.

Satsningar på arbetsmiljön
Unikt för sjukhuset är att 100% av de svarande 
uppger att de kan påverka sin arbetsmiljö, en siffra 
som klart sticker ut jämfört med de andra sjukhu-
sen i rankingen. En trång och högljudd akutmot-
tagning väckte Samuel Bengtssons intresse och 
han fick möjlighet att göra ett fördjupningsarbete 
om arbetsmiljön.

Lagarbetet  
är den 
ultimata 
framgångs- 
faktorn

VARBERGS
KLÄTTRING MOT 
AT-TOPPEN

2022: 1
2021: delad 1
2020: 8
2019: delad 5
2018: 18
2017: 20
2016: 24
2015: 38
2014: 45
2013: 50
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Jag är inte 
förvånad  
om Varberg 
har Sveriges 
bästa AT

Tema

“Jag fick avsatt arbetstid för att sätta mig in i frågan. 
Slutsatserna av mitt arbete togs i beaktande och 
bland annat köptes brusreducerande hörlurar in 
till akuten. Det hade sedan tidigare diskuterats att 
teamen skulle spridas ut till fler expeditioner vid 
överrapportering och när mitt arbete stödde för-
slaget genomfördes förändringen.”

Förbättringsförslag tas tillvara
Filippa Åkerman tycker det är positivt att AT-läkar-
na snabbt får gehör för sina förbättringsförslag. 
AT-läkarchefen Niyaz Hareni beskrivs som hand-
lingskraftig, närvarande och beredd att stå upp för 
AT-läkarna när det behövs.

“Jag frågade om vi kunde ha ett referensbibliotek 
i AT-rummet. Nästkommande dag skickades en 
lista ut med förslag på böcker. Vårt pausrum blev 
snabbt tillfixat och hemtrevligt med nya krukväx-
ter när vi bad om det och vi fick nya utemöbler 
med parasoll till vår uteplats. Det satsas generellt 
mycket på arbetsmiljön, vilket är positivt!”

Uppskattat akutblock
Klinikerna arbetar aktivt med att få till ett bra ut-
bildningsklimat. Samtliga introduktioner är väl-
balanserade, utbildningspass hålls varje vecka 

och de har tillgång till en individuell utbildnings-
pott. Det har inrättats ett särskilt utbildningsråd 
där erfarenheter utbyts mellan AT-läkarna och 
ledningen vid varje blockbyte. Varberg har också 
ett särskilt akutblock där AT-läkarna tjänstgör tre 
månader åt gången i två omgångar.

“Akuten fungerar väldigt bra. AT-läkarna är en vik-
tig del av verksamheten. Man får ta larm och tem-
pot är emellanåt högt men man har alltid bra stöd 
av kollegorna”, säger Filippa Åkerman.

Viktig rekryteringskälla
Niyaz Hareni, AT-läkarchef på Hallands sjukhus 
Varberg skriver i ett mail att sjukhuset har cirka 25 
sökande per AT-tjänst. Han uppskattar att 70–80 
% stannar efter genomgången AT och anses vara 
en viktig rekryteringskälla för fortsatt anställning 
inom regionen. Samuel Bengtsson fortsätter till 
hösten som ST-läkare på medicinkliniken. Han är 
sammantaget väldigt nöjd med sin AT-tid: 

“Placeringarna är bra, handledarna engagerade 
och det finns tid för att utvecklas och lära sig mer. 
Man får jobba mycket men står samtidigt inte 
ensam. Lagarbetet runt AT-läkarna är den ultima-
ta framgångsfaktorn.” •
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Joura -  
med hälsan 
i behåll!
Nattjourer sliter på både kropp och psyke, men det finns 
några enkla knep som kan underlätta för dig! Moderna 
Läkare möter professor Göran Kecklund som forskar på 
sömn och arbetsliv.
Text Julia Borg Bild Getty Images och Niklas Björling

Julia Borg 
Chefredaktör

När jourarbete diskuteras bland läkare går åsik-
terna ofta isär om vilken som är den bästa 
sovstrategin och ett optimalt jourschema. Göran 
Kecklund är psykolog och har forskat på sömn och 
arbetslivsfrågor under 30 års tid. Han är idag 
verksam som professor på stressforskningsinsti-
tutet på Stockholms universitet.
 
”Nattarbete är i grunden ofysiologiskt. Det är slit-
samt att arbeta på natten. Det stör kroppens 
naturliga rytm och påverkar våra grundfunktioner 
negativt. Man ska ha respekt för nattarbete och 
inte tro att det är samma sak som att jobba dag. 
Samtidigt är det viktigt att inte överdriva riskerna 

och man behöver inte känna någon överdriven oro. 
Det går att hantera de negativa hälsoeffekterna 
med kloka val och kunskap.”

Riskfaktor för ohälsa
Göran Kecklund har i sin forskning särskilt in-
tresserat sig för hur skiftarbete påverkar sömn- och 
vakenhetsförmåga och vilka konsekvenser störd 
sömn får för hälsa och säkerhet:

”Skiftarbete är en riskfaktor för att utveckla kardio-
metabola störningar och långvariga sömnproblem. 
Vi vet att sömnbrist bidrar till psykisk ohälsa, ex-
empelvis depression, men vi vet ännu inte om 

Nattarbete  
är i grunden 
ofysiologiskt
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sambandet också gäller för skiftarbetare. På senare 
år har forskningen intensifierats kring huruvida 
oregelbundna arbetstider kan bidra till cancersjuk-
dom; bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer 
för män. I djurstudier har man ett ganska stort stöd 
för att störd dygnsrytm leder till tumörtillväxt hos 
exempelvis möss. Sambandet hos människan är 
inte helt klarlagt, men det finns visst stöd för lik-
nande mekanismer.”

Aktiv återhämtning effektivt
Sömnbristen går att hantera, menar Göran Keck-
lund. Den korta dagvilan kan kompletteras med 
tupplurar och man bör prioritera återhämtning vid 
ledighet. Nattetid ska stora måltider undvikas. Att 
hålla på de vanliga tiderna för frukost, lunch och 
mid dag ger en mer gynnsam blodsocker- och lipid-
profil. 

”Jobbar man mycket natt måste man värna om 
livsstilen. Det går inte att ligga i soffan och tro att 
man ska vila bort tröttheten. Aktiv återhämtning är 
mest effektivt för att motverka de negativa hälso-
effekterna. Det är viktigt att komma ut i dags-
ljuset, träffa vänner, träna och göra sådant som 
man tycker är roligt. Annars stänger man inte av 
sina stressystem.”

Nattjoursveckor eller inte?
Att organisera nattjoursarbete hälsosamt är kom-
plext och relevant forskning för svenska förhållan-
den saknas. Sannolikt är fler och kortare nattpass 
sämre än längre, färre pass. Vid så kallade natt jours-
veckor med tre nattpass per vecka riskerar åter-
hämtningen att bli för kort och att läkare påbörjar 
ett nytt krävande pass med en återhämtningsskuld. 

”Sannolikt är jour där man får möjlighet att sova en 
stund ett rätt bra sätt att organisera nattarbetet. 
Dessvärre ser verkligen sällan ut så. Om man ar-
betar på en klinik där nattjoursveckor förekommer 
bör man senarelägga sänggåendet dagarna innan 
och sedan hålla på nattrytmen nätterna mellan 
passen. Men det förutsätter ju att det sociala livet 
tillåter det. Det är svårt att säga om samma jour-
mängd fördelat på nattjoursveckor är bättre än 
motsvarande mängd fördelat exempelvis med en 
jour per vecka. Här finns det inte tillräckligt med 

forskning. Enstaka nattpass är sannolikt inte neg-
ativt för hälsan. Man kan ju sova dåligt inför ett 
dagpass också. På gruppnivå är konstant natt 
sämre än modeller där man växlar mellan dag-, 
kvälls- och nattpass.”

”Salongsberusad” efter nattjour
Brist på återhämtning ökar risken för att fatta 
felaktiga beslut. Kognitionen påverkas negativt av 
att vara vaken nattetid. Uppmärksamheten för-
sämras och vi blir långsammare i tanken. Göra 
Kecklund berättar att den emotionella regleringen 
försämras. Vi blir sämre på att lyssna på medar-
betare och uttrycka oss. 

”När ni går av ett nattpass på morgonen visar under-
sökningar att kognitionen motsvarar alkoholpåver-
kan vid 0,5–0,8 promille. Omdömet är dock inte 
påverkat till samma grad som vid alkoholberus-
ning och självmedvetenheten är någorlunda be-
varad. Man är kognitivt försämrad men kompens-
erar för bristerna bättre än vid berusning.”

Fallgropar vid önskeschema
Oregelbundna arbetstider med efterföljande trött-
het kan innebära större påfrestningar för det sociala 
livet. Konfliktnivån hemmavid kan öka samtidigt 
som man känner att man inte räcker till för familj 
och vänner, med dåligt samvete som följd. Göran 
Kecklund varnar för att man kan lockas att förlägga 
sina arbetstider på ett sätt som passar det sociala 
livet bättre, men som inte gynnar återhämtning 
och hälsa. 

I projektet ”Må bra i skiftarbete” drev Kecklund ett 
pilotprojekt där läkare fick önska schema mer fritt 
jämfört med tidigare. Merparten hade en positiv 
upplevelse; arbetstiderna blev mer lättöverskådliga 
och transparanta. Vissa påpekade att några i grup-
pen inte tog sitt ansvar, vilket föranledde konflikter.

”Att medarbetare är med och lägger schema är 
bra men det kräver ett uppmärksamt öga från ar-
betsgivaren. Medarbetarna kan lockas av att läg-
ga pass för tätt för att få till längre sammanhän-
gande ledigheter. Bördan måste också bli rättvist 
fördelad. Rätt hanterat är det bra att medarbetarna 
får vara med och lägga schemat.”

Kognitionen efter ett nattpass motsvarar 
alkoholpåverkan vid 0,5-0,8 promille
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Aktiv åter-
hämtning är 
mest effektivt

Arbetsgivaren har huvudansvaret
Han betonar att det alltid är arbetsgivaren som 
har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att 
medarbetarna inte far illa av arbetstiderna. 

”Det måste finnas en medvetenhet om riskerna 
med natt- och skiftarbete. Arbetsgivaren ska ha 
en beredskap för hur man ska hantera det om 
någon far illa, så att rätt stöd och hjälp kan sättas 
in: exempelvis företagshälsovård, jourreducering 
eller andra åtgärder.”

Powernaps är ett alternativ
Att sova under nattjouren är bra, även om sömn-
kvaliteten försämras av vetskapen om att man kan 
bli väckt. Att komma ner i de djupa sömnstadierna 
kan vara suboptimalt om man har ett arbete där 
man måste vara på alerten omedelbart när situa-
tionen kräver det.

”Ett alternativ är att ta powernaps på 15–20 minuter så 
man inte kommer ner i djupsömn. Blir man väckt under 
de djupa sömnstadierna kan det ta upp till 20 minuter 
innan man är människa igen och de marginalerna har 
man kanske inte som läkare i en kritisk situation.”

Vad fungerar för dig?
Sammantaget är svenska läkares arbetstids-
modeller otillräckligt beforskade. Sömn och åter-
hämtning är individuellt. 

”Vi är olika. Våga testa dig fram! Använda det du 
tycker fungerar och skrota strategier som inte ger 
något. Vi klarar nattarbete sämre med åren. För-
mågan att sova tillräckligt länge försämras efter 
30 års ålder även om sömnkvaliteten i sig inte går 
ner. För vissa kan starkt artificiellt ljus hjälpa till 
att trigga vakenheten. Och så glöm inte att ta rast 
under passet!”. •

Professorns tips för  
hälso sammare nattjour
Undvik stora måltider nattetid.  
Håll på tiderna för frukost, lunch  
och middag om möjligt.

Aktiv återhämtning bättre än passiv.  
Upp ur soffan!

Prioritera sömn vid ledighet

Lägg inte jourpass för tätt även om  
det är lockande med lång ledighet.

Ta rast!

Kognitionen är försämrad efter jour.  
Var försiktig så du inte råkar ut för  
olyckor.

Håll på nattrytmen under nattjours- 
veckor.

Sök hjälp vid långvariga sömnproblem.

Våga testa vad som funkar för dig!
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Vad är ett CV?
Curriculum Vitae (CV) är en kort resumé av dina 
tidigare erfarenheter, dina kvalifikationer och ut-
bildningar. Sammantaget en saklig lista med tydlig 
indelning.

Tidigare erfarenheter skall vara relevanta, men det 
är du som gör bedömningen av vad som är relevant. 
När du söker jobb som underläkare kanske arbetet 
i kassan på ICA inte är speciellt relevant, eller så 
kan man säga att det visar att du är stresstålig. Det 
som är relevant vid en första anställning inom 
vården behöver inte vara relevant när du istället 
söker ditt fjärde jobb – så var noga med att upp-
datera och sålla bort. Skriv gärna omfattning (i pro-
cent) och vilken tidsperiod du arbetat där.

Skriv en jobb-
ansökan som 
ett proffs

Kvalifikationer kan vara sådant som kunskap om 
journalsystem, språkkunskaper, huruvida du har 
körkort eller ej. Här bör du vara noga med att för-
klara hur pass duktig du själv anser dig vara inom 
de olika områden du nämnt.  Exempelvis kommer 
arbets givaren att vilja veta om du talar arabiska 
flytande eller om du studerat det ett år på halvfart. 
Gällande just språk är det bra att kommentera 
både din förståelse och förmåga att uttrycka dig i 
tal och skrift. 

Uppge relevanta utbildningar
När det gäller utbildningar handlar det inte om att 
berätta var man gick i grundskolan och oftast inte 
heller gymnasiet. Arbetsgivaren är intresserad av 
vid vilket universitet du studerat läkarprogrammet, 

Informationen  
i ett CV ska 

helst få plats 
på en sida

Ibland blir man inte ens kallad till en jobbintervju, 
trots att man upplever sig mer än kvalificerad. Så hur 
ska man göra för att skriva en riktigt bra jobbansö-
kan? Vi går igenom en arbetsansökans tre delar; CV, 
personligt brev och bilagor. 
Text Björn Gunnarsson Bild Getty Images

Björn Gunnarsson  
Ledamot SYLF
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Det som är 
relevant vid  
en första  
anställning  
inom vården 
behöver inte 
vara relevant när 
du istället söker 
ditt fjärde jobb

veta vem du är efter att ha läst ditt CV, men man 
ska veta om du är kvalificerad nog för den tjänst 
du söker.

Referenser
Avsluta med referenser. Lista från mest till minst 
relevant, uppifrån och ner. Ange namn, hur ni kän-
ner varandra (t.ex. handledare på tidigare vikariat, 
tidigare chef, etc.) och kontaktuppgifter. Att säga 
hur många referenser som är lagom beror helt på 
dina tidigare erfarenheter, men ungefär tre styck-
en brukar bara vara bra.

Glöm inte bort att fråga personerna om de kan vara 
dina referenser först, och fråga igen när du söker 
nytt jobb!

vilket årtal du tog examen och om du gått andra 
eftergymnasiala utbildningar och kurser som kan 
vara av intresse. Har du disputerat eller är du dok-
torand – var och inom vad?

CV = infoblad
Ett CV bör även ha en bild där man kan se ditt ansik-
te och gärna en del av överkroppen. Klä dig så att du 
känner dig bekväm på bilden, men undvik sådant 
som solglasögon, keps, hatt eller andra skrymmande 
accessoarer. Bilden bör var tagen framifrån i ögon-
höjd, inte i vinkel. Komplettera med dina kontaktupp-
gifter och gärna personnummer.

Informationen i ett CV ska helst få plats på en 
sida. Se detta som ett rent infoblad; man ska inte 

Dra inte hela din livshistoria, fokusera 
på vad som är speciellt för dig och hur 
du sticker ut från mängden
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Personligt brev
En vanlig fallgrop många kliver i när de skriver ett 
personligt brev är att de skriver långdraget. Per-
sonen som läser ditt brev ska säkert läsa väldigt 
många fler ansökningar. Dra inte hela din livshis-
toria, fokusera på vad som är speciellt för dig och 
hur du sticker ut från mängden. Tänk dig hur en 
dålig rapport ofta inleds – och gör raka motsatsen! 
Undvik att börja från början, börja med det som är 
spännande. Man kan till exempel skriva sitt per-
sonliga brev likt en SBAR!

Presentera din historia kort och se till att läsaren 
kommer ihåg något speciellt om dig – att du gillar 
att bergsklättra i Alperna, att din hobby är att baka 
surdegsbröd, eller att du älskar TV-spel och i år 
har klarat av fem av tio av årets bästa spel? Det 
viktiga är att kunna särskilja dig ifrån alla andra 
ansökningar. Du måste inte säga varför du är bät-
tre än andra, men säg vad som är annorlunda!

Många skriver ett generiskt CV och personligt 

brev som man sedan använder till kanske tio olika 
arbets givare. Undvik att återanvända ditt person-
liga brev! Skriv i stället en stomme och redigera 
delar utefter vilket arbete du söker. Om en arbets-
givare läser ditt personliga brev men det inte en 
enda gång nämns varför du söker till just hens 
klinik verkar du tyvärr inte speciellt intresserad. 
Samtidigt ska du undvika floskler och fjäsk – var 
ärlig, men skriv inte spontant att du hellre vill vara 
på en annan plats.

Bilagor
Bilagor är ofta en stor del i ansökan, men kanske 
den del arbetsgivaren kommer att titta minst på. Se 
därför till att bara skicka med bilagor som verkligen 
är relevanta. I regel bör det endast vara sådant som 
arbetsgivaren har efterfrågat; betyg, examensbevis 
eller legitimationsbevis. Ett rekommendationsbrev 
kan absolut vara bra att skicka med, men flera styck-
en kommer troligen att resultera i att inget blir läst. 
Uppge då hellre i ditt personliga brev att rekom-
mendationsbrev kan visas upp på begäran. •

Undvik att 
återanvända 

ditt personliga 
brev!
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detta egentligen? Det ville vi i SYLF Södra Älvs-
borg ta reda på, och delade ut en kort enkät till 
AT-läkarna. Svaren var relativt unisona och påta-
lade en uttalad jourbörda utan tid för återhämt-
ning, avsaknad av självstudietid och ensamma 
nätter på psykiatrin. 

Problemet avseende ensamma nattjourer för AT- 
och underläkare innan AT ökade i aktualitet redan 
hösten 2021. Frågan drevs av SYLF och av engag-
erade AT-läkare. Under våren fick frågan även upp-
märksamhet i lokal media. SYLF Södra Älvsborg 
bjöd in till möte med psykiatrins ledning, och kort 
därefter kunde vi gå ut med att endast legitime-
rade läkare framgent schemaläggs på nattjour-
erna. Fler ST-läkare på kliniken gjorde förändrin-
gen möjlig. Därmed schemaläggs olegitimerade 
läkare endast med legitimerade kollegor på plats i 
SÄS samtliga verksamheter – en enorm seger! 

Ett steg i rätt riktning, men fler förbättringar krävs 
dock på SÄS. Vi vill se att sjukhuset ökar mäng-
den AT-platser för att minska väntetiden till AT. Vi 
ser också att detta skulle minska jourbördan för 
AT-läkarna, möjliggöra uttag av intjänad jourkomp 
och säkerställa den önskvärda studietiden. Fler AT- 
platser skulle alltså åtgärda flera av de problem som 
AT-läkarna lyfte i vår enkät. Det skulle även ge en 
chans för SÄS AT-läkare att inte bara bidra till vård-
produktion, utan faktiskt ha den utbildnings tjänst 
som allmäntjänstgöringen i slutändan ska vara. 

På sikt ser vi att detta kan ge SÄS chansen att 
klättra i AT-rankningen. Positiva förändringar med-
 för förhoppningsvis nöjdare AT-läkare. SYLF Södra 
Älvsborg ser positivt på det goda samarbete och 
den dialog vi haft med arbetsgivarsidan. En välfun-
gerande samverkan är grunden för bra resultat. Vi 
hoppas kunna fortsatt förbättra av arbetsvillkoren 
för våra kollegor. Det är ju det som det fackliga 
arbetet handlar om, när allt kommer till kritan. •
Elin Ekdahl
Elin Ekdahl
Ordförande SYLF Södra Älvsborg 

Signerat lokalavdelningsordförande: 

Steg i rätt riktning  
gör mödan värd
”Vad är det som får dig att orka arbeta fackligt?” 
Det är en fråga som jag och mina fackliga kollegor 
får ganska ofta. Svaret, som åtminstone jag i prin-
cip alltid ger, är att det ger mig en chans att hjälpa 
till att förbättra arbetsvillkoren för mina kollegor. 
Att åstadkomma verklig förändring kräver dock 
tålamod och uthållighet – vårdapparaten är stor 
och därmed inte särskilt flexibel. 

SYLF:are i hela landet har länge arbetat för en 
förändring avseende AT-frågan. Primärt försöker 
man åtgärda AT-platsbristen, den enorma flask-
hals som hindrar våra yngre kollegor från att ta sig 
vidare i karriären. Tyvärr är varken Södra Älvs-
borgs sjukhus (SÄS) eller Västra Götalandsregi-
onen något undantag. Regionen har färre AT-
läkare per medborgare än rikssnittet. SÄS har 
dock ännu en utmaning – nämligen kvaliteten på 
dess AT, vilket återspeglas i ännu en bottenplacer-
ing i AT-rankningen, i år plats 61 av 62. 

SÄS låga placering är ingen hemlighet. Tvärtom 
påtalas den frekvent av läkarkollegor, AT- och sjuk-
husledning. Placeringen signalerar att AT-läkarna 
på SÄS är mindre nöjda med sin AT jämfört med 
andra kollegor runt om i landet. Vad ligger bakom 

Fler AT-
platser skulle 
alltså åtgärda 

flera av de 
problem som 

AT-läkarna 
lyfte i vår 

enkät
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gruppen är bjuden på den inflammerade muskel-fes-
ten. Fysgruppen behö v er nu pandemiortopedi.

Den andra gruppen - mysgruppen – har ägnat sig 
åt svenska klassiker som Max hamburgare i max-
imerad kombination med HBO Max. Som omväx-
ling har de växlat ner med svenska glassiker som 
Ben & Jerrys’ och Häagen-Dazs. Mysgruppen be-
höver nu pandemiendokrinologi, och kanske på 
sikt lite mys-dialys.

Idag är media fyllt av två ideal. Varken fler eller 
värre. Vi har smal-idealet som går ut på att ignore-
ra alla kroppens signaler, med undantag för 
toalettbesök. Vi har även det-är-mitt-val- idealet 
som går ut på att svara på varenda kroppssignal, 
för att ”det är vi värda och det är vår rättighet”. 
Men varför syns ingenstans ett ideal för balans, 
lagom vild discodans, och lite sans? Hur blev det 
så många som antingen tillhör en grupp som hop-
par höjdhopp med proteshöften eller en grupp 
med hopplöst framskjutna nyårs löften? Hur kan vi 
få fysgruppen och mysgruppen att inspireras av 
varandra?

En pandemi senare ska samhället åter res as. Vi kan 
börja resa igen och framför allt kanske vi kan resa 
oss upp. Jag hoppas att mysgruppen lämnar den 
två år långa filmkvällen och att fysgruppen lämnar 
den två år långa turen i fjällen så att grupperna kan 
inspireras av och integreras med varandra. Jag 
hoppas att få se varenda patient med ett paddel-
racket i ena handen och en glass i den andra. Jag 
hoppas på mindre klass klyftor och glassklyftor.

Har pandemiperioden gjort dig sundare eller 
rundare? Jag upplever att var och varannan per-
son jag pratar med framstår som och framlägger 
det ena eller det andra. Antingen tunn eller tunna. 
Har pandemin fått viktklassklyftorna att öka?

Den ena gruppen – fysgruppen – verkar ha van-
drat över fjäll i två år och säger saker som ”jag 
trivs bäst i allvädersställ”, ”min kropp är manuell” 
och ”naturen är mitt hotell”. Som omväxling har de 
växlat upp med en svensk klassiker. Ortope-
dikyrkrävande patienter som nu vill visa framföt-
terna. Hela innebandylag behöver lagning och en 
lektion i lagom. Från paddelhallarna hörs festliga 
fyrverkerier från förbrukade hälsenor. Hela fys-

Krönika av Elvira Gullberg :

Tunn, tunnare – Ett post-
pandemiskt samhälle med 
ökande vikt-klassklyftor
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SYLF gör avtryck  
i Almedalen
Det är första veckan i juli. Företrädare från politiken, 
civilsamhället och näringslivet samlas traditionsenligt i 
lilla Visby. SYLF deltar i Almedalen för att rikta ljuset 
mot underläkarnas frågor.
Text & bild Julia Borg

Julia Borg 
Chefredaktör

I skuggan av den kanske mest svårbemannade 
vård sommaren någonsin, med larmrapporter om 
personal- och vårdplatsbrist, står det klart att 
samhället, arbetsgivarna och politikerna måste 
anstränga sig mer för att lätta på den flaskhals 
som AT utgör och som BT riskerar att bli. I år höll 
SYLF en panel debatt i Läkartidningens tält på 
Slottsbacken om läkarnas kompetensförsörjning. 
Mer specifikt; om läkarnas väg från examen till fär-
dig specialist. Evenemanget lockade makthavare 
från höger till väns ter, SKR, näringslivet och vårdin-
tresserade i stort.

I panelen deltog Kristina Nilsson (S) riksdagsleda-
mot och vice ordförande i socialutskottet. Lars 
Rådén (M) vice ordförande i hälso- och sjukvårds-
nämnden i Region Stockholm, Anna Bergkvist, ord-
förande för Sköldkörtelförbundet. Samtalet mod-
ererades av Eva Nordin.

Enligt SYLF:s beräkningar tar storstadsregionerna 
ett proportionerligt mindre ansvar än de mindre 
folkrika regionerna. Lars Rådén (M) från Region 
Stockholm höll med om att de tillhandahåller för få 
AT-platser, men att man jobbar aktivt med frågan 
och har tillsatt en särskild utbildningsdirektör:

“Vi jobbar med att bygga ut AT från dagens 230 
platser till 290 under 2024. Vi försöker skynda på 
och bygga ut ytterligare. Vi behöver få med ett ut-
bildningsuppdrag i upphandlingarna av den spe-
cialiserade vården. Vi i Stockholm kan inte slå oss 
för bröstet, men vi försöker ta ett helhetsgrepp för 
hur vi kan utveckla utbildningsuppdraget.”

Sverige har en hög andel underläkare innan AT, 
vilket kräver handledning och tid från specialister 
men utan att det leder vidare. SYLF vill att man 
tänker om och ersätter vikariat innan legitimation 
med regelrätta AT-platser. Sextiofem procent av 
underläkare med särskilt förordnande får regel-
bundet handledning och 2023 förväntas ett nytt 
regelverk börja gälla där underläkare innan legiti-
mation får rätt till stöd och handledning. Anna 
Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet och 
företrädare för patientperspektivet, förtydligade att 
vården blir mer kvalitativ och effektiv om läkarna är 
väl utbildade och rustade för sitt uppdrag. 

“Det finns en direkt koppling mellan produktion 
och kompetensutveckling. Är jag rustad för mitt 
uppdrag jobbar jag också snabbare. Ju fler under-
läkare vi har som känner sig orustade och inte 
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kommer igenom sin utbildning, desto mer osäkra 
blir de i mötet med patienterna och det inverkar 
på produktionen. Patienten ringer fem gånger i 
stället för att inte ringa alls och behöver mer än ett 
årligt besök, vilket tar tid.”

Kristina Nilsson (S) konstaterade att förutsättning-
arna ser olika ut i regionerna och att lösningarna 
för att få till fler AT-platser behöver se olika ut. 
Hon ser också att Sverige kan behöva ett kvanti-
tativt mått för hur många utbildningstjänster som 
faktiskt ska finnas.

Panelen och auditoriet var överens om att fler AT- 
och BT-platser behövs för att klara kompetens-
försörjningen. Läkarstudenten Elin Almroth satte 
ord på den frustration som många ännu ej legiti-
merade kollegor känner inför AT-flaskhalsen och 
uppmanade politikerna att skrida till verket och 
tillsätta så många utbildningstjänster som fak-
tiskt behövs. Den nuvarande situationen är inte 
hållbar för vare sig samhället, sjukvården eller de 
underläkare som väntar på AT. •

Paneldebatten i korthet

Produktion och utbildning är  
inte varandras motsatser

Olika huvudmän gör politisk  
styrning av utbildningstjänsterna  

svårmodererade

De stora regionerna tillsätter för  
få AT-platser och skulle ensamt  

kunna lösa flaskhalsen

Ordförande Shadi Ghorbani hälsar välkommen tillsammans med moderator Eva Nordin.
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Blockvinnare 2022
Skellefteå, Mora, Eksjö och Ljungby har korats till block-
vinnare i årets AT-ranking. Moderna läkare har intervjuat 
en ansvarig på respektive vinnarort.
Text Nike Halvardsson & Julia Borg

Varför tror du att ni har blivit utsedda  
till bästa kirurgblock i Sverige?
"Vårt kirurgiblock har alltid fått en bra placering, 
och jag tror att det handlar mycket om att vi ger 
bra uppbackning och är lyhörda när det gäller 
AT-läkarnas behov. "

"Vi är en liten klinik och det upplevs nog familjärt, 
vi har väldigt många engagerade medarbetare."

Finns det något du tror att ni gör annorlunda 
jämfört med andra AT-orter?
"Egentligen inte, men jag får intryck av att de som 
brukar ligga i topp är mindre kliniker och jag tror 
att det underlättar för att folk ska trivas. Här möter 
man inget motstånd om man vill gå till operation 

och det är många som vill lära ut." 

"På den tiden då jag själv gjorde AT hade jag ingen 
tanke på att bli kirurg, men kliniken i Ljungby 
gjorde att jag inspirerades till att bli det."

Vilka förändringar har gjorts på kirurgiblocket?
"Man får gå lite mer jour kvällstid nu än tidigare, 
med stöd. Det har gjort att AT-läkarna har kunnat 
arbeta mer på akuten och det tror jag har upp-
skattats."

Vad skulle du vilja förbättra  
med er kirurgplacering?
"Jag skulle vilja att AT-läkarna fick jobba ännu mer 
självständigt och även få arbeta på mottagning."

Ljungby –  
årets vinnare i kirurgi
Intervjuperson: Robert Berglund, specialist  
i allmänkirurgi och biträdande AT-chef på 
Ljungby lasarett
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Förra året var det många nya vårdcentralschefer  
och enhetschefer vilket jag tror drog ner betyget då

Vad tror du gör att ni har tagit  
hem förstaplaceringen i år?
”Det skulle kunna hänga ihop med att jag har för-
sökt göra punktinformationsinsatser till de nya 
vårdcentralscheferna i Örebro för att det ska bli så 
bra som möjligt för AT-läkarna. Förra året var det 
många nya vårdcentralschefer och enhetschefer 
vilket jag tror drog ner betyget då. Det är konkreta 
saker som ska till. Får AT-läkarna från början en bra 
introduktion, mottagande och ett schema som är 
glest med mycket utrymme för frågor så bäddar ju 
de för att man ska kunna växa in i arbetet gradvis.”

Finns det något ni gör annorlunda  
än andra AT-orter?
”Jag försöker hålla personlig kontakt med vård-
centralscheferna. Personer byts ut och AT-läkarna 
är alltid nya, så jag är noga med att upprepa vad 
som är viktigt för att placeringarna ska bli bra.”

Det är inte så vanligt att universitetsorterna top-
par vare sig den totala rankingen eller i res p ektive 

block. Vad tror du gör att Örebro vinner allmän-
medicinblocket i år?
”Många av våra AT-läkare är före detta studenter 
från Örebro Universitet där man är mycket på 
vårdcentral. Primärvårdsplaceringarna får under 
grundutbildningen höga betyg på mottagandet 
av studenterna. En faktor kan vara att våra AT- 
läkare känner sig väldigt bekväma i primärvårds-
miljön. Därtill vill jag verkligen lyfta fram mina 
duktiga dis triktsläkarkollegor som handleder i 
primärvården. De är mycket engagerade och an-
stränger sig verkligen för att det ska fungera bra 
för våra AT-läkare.”

Finns det något du är särskilt nöjd  
med i egenskap av studierektor?
Det vet jag inte om jag är rätt person att svara på. 
Men jag har under min tid som studierektor försökt 
signalera att jag alltid finns tillgänglig för frågor 
både till AT-läkarna och till vårdcentralscheferna. 
Jag upplever att trösken har varit låg för att kontak-
ta mig och fråga när det uppkommit funderingar.

Tema

Örebro –  
årets vinnare i allmänmedicin
Intervjuperson: Åsa Ludvigsson, specialist  
i allmänmedicin. flerårig, avgående studie-
rektor för allmänmedicinblocket i Örebro. 
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Tema

Hur känns det att ni har kommit etta? 
"Det är jättekul! Psykiatriblocket har legat högt 
upp på listan i flera år nu."

Varför tror du att ni vann just i år?
"Vi brukar ligga högt upp i AT-rankingen men för-
ra året tappade vi några placeringar på alla block. 
Det fick oss att tänka till och nu tror jag att alla har 
lagt i ytterligare en växel för att förbättra det som 
redan var bra. Förra året gjorde vi djupintervjuer 
med AT-läkare från alla kullar, och hämtade in för-
slag på förbättringar. Alla blocken har fått ta del av 
och arbetat med resultatet, vilket kan ha påverkat."

Vilka förbättringar har gjorts på psykiatriblocket? 
"De har arbetat med grupphandledning, börjat ha 
reflektionsträffar samt kvalitetssäkrat och förbätt-
rat de psykiatriska öppenvårdsplaceringarna."

"Psykiatrikliniken har länge varit en inspira-
tionskälla för andra block på vårt sjukhus, de har 

lett ligan hos oss. Det är en stabil klinik med stabil 
bemanning och jag tror att det har satt prägel på 
placeringen." 

Vad särskiljer psykiatrin på Höglandssjukhuset?
"Hos oss arbetar alla AT-läkare i öppenvården och 
har mycket egen mottagning, vilket kan skilja sig 
åt mellan olika orter i landet. Vi har mindre en-
heter än vissa andra sjukhus och det gör att det 
finns ett nära förhållningssätt och att det är nära 
till kollegorna, vilket säkert gör det lättare att få 
feedback." 

På er hemsida står det att man som AT-läkare 
hos er erbjuds att göra lite av tjänstgöringen 
utomlands – berätta mer!
"Under två veckors tid har man möjlighet att som 
AT-läkare hos oss auskultera på ett sjukhus i Ital-
ien. Det har legat nere lite under pandemin men är 
igång igen. Det är många som väljer att åka och 
det verkar uppskattat."

Eksjö –  
årets vinnare i psykiatri
Intervjuperson: Magnus Bodenäs, specialist 
i ortopedi och AT-chef på Höglandssjukhu-
set Eksjö.

Universitetssjukhuset ÖrebroLjungby lasarett
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Tema

Skellefteå lasarettHöglandssjukhuset Eksjö

Hur känns det att vara blockvinnare?
"Det känns jätteroligt och häftigt att vi har kommit 
först!"

Varför vann ni?
"Jag tror faktiskt att det beror mycket på AT-läkar-
na själva och på att de är så engagerade i sina jobb 
och sin internmedicinska utveckling. Jag tycker 
att det är guld att jobba med AT-läkare! Jag tror 
också att man hos oss känner sig som en viktig del 
av vården och teamet."

Hur är medicinblocket upplagt och hur  
tror du att ni skiljer ut er som klinik?

"Vår klinik erbjuder en viktig bredd, samtidigt som 
det finns subspecialiteter, hos oss får man verkli-
gen se hela det internmedicinska sjukdomspan-
oramat. Blocket är en blandning av främst akut-
mottagnings- och avdelningsarbete, man gör unge-
 fär hälften av varje. AT-läkarna får ta både stroke-, 

hjärtinfarkts-, och sepsislarm vilket jag vet skiljer 
sig från andra sjukhus." 

Vilka förändringar har gjorts och vilka  
förändringar skulle du vilja göra?

"Vi har en formaliserad introduktion som vi jobbat 
med under några år, både inför AT och inför akut-
placeringen. Vi har också ökat undervisningen, nu 
erbjuds AT-läkarna att delta i tre föreläsningar per 
vecka. Under några tillfällen under placeringen 
har vi specialistläkare en strukturerad genomgång 
av AT-läkarna där vi utformar feedback, vilket är 
uppskattat." 

"En förbättring jag skulle vilja se är att AT-läkarna 
får fler tillfällen att leda ronder på avdelningar och 
vara ännu mer delaktiga i beslutsfattandet. Jag vill 
också arbeta för att de ska få arbeta mer inom 
mottagningsverksamhet, eftersom det där finns 
viktiga patientgrupper som sällan blir inlagda."

Skellefteå – 
årets vinnare i medicin
Intervjuperson: Cecilia Johansson, specialist 
i internmedicin och ST-läkare i njurmedicin. 
Studierektor för medicinblocket på Skellefteå 
lasarett. 
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Reportage

Ett år med BT
Bastjänstgöringen (BT) är i full gång och skall genom-
föras under minst sex månader till cirka ett år. Precis 
som med allt nytt finns många frågetecken. Bastjänst-
göringens utformning ser olika ut i våra regioner.
Text Anna Söderberg

Anna Söderberg 
Underläkare

Jag ringer från ett soligt Sommarstockholm till 
Maya Alaghi i Skåne. Maya jobbar sedan i höstas 
som BT-läkare på SUS i Lund. I region Skåne utförs 
BT, likt AT, under en egen anställningsform men 
möjlighet finns att integrera den i en ST. Maya såg 
en chans att skaffa sig mer erfarenhet och att få 
testa på olika områden under ett års tid som BT-
läkare.

Maya vikarierade i ett och ett halvt år innan hon 
påbörjade sin bastjänstgöring, på en vårdcentral 
och på ortoped- och medicinklinikerna. I Mayas 
BT-grupp finns tolv läkare varav alla utom en har 
studerat utomlands. Alla med olika bakgrunder 
och erfarenheter. I Skåne är grundupplägget att 
BT utförs under ett år och omfattar tre månader 
akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex mån-
ader primärvård. Hon kommer att kunna till-
godogöra sig BT-placeringarna i sin framtida ST.

”Vi har handledning och utbildning. Vi genomför 
många delmål som matchar ST-delmålen bero-
ende på val av ST. Bland annat försäkringsmedicin 
och juridik.”

Maya berättar att de har haft möjlighet till löne-
förhandling och lönesamtal. SYLF har drivit på för 
att BT-läkarnas löner ska motsvara lönen för legi-
timerade läkare i Sverige och jag frågar därför om 
lönen matchar de legitimerade kollegornas.

”Ja, ungefär. Min BT-grupp kommer från olika re-
gioner i Sverige som ligger olika i lönenivåer. De 
som har jobbat längre innan har nått en högre lön 

och har sedan behövt gå ner i lön när de påbörjat 
BT. Men överlag ligger det på ungefär samma nivå.”

Hon har en positiv erfarenhet av en fristående 
bastjänstgöring. Hon upplever utvecklande prak-
tisk erfarenhet och stor gemenskap med de andra 
BT-läkarna.

”Något jag också tycker har varit bra är att jag un-
der min BT har fått mejl från andra BT-studiere-
gioner som har frågat oss nuvarande BT-läkare om 
råd och synpunkter på vad de kan utveckla och till-
föra och hur de ska göra det. Jag tycker också att 
det är bra att vi har regelbundna avstämningar där 
vi kan uttrycka våra åsikter. Bara under vårt år har 
det skett en stor utveckling och optimering.”

Hon upplever också att det är ett bra sätt för utlands-
studenter att komma in i Sveriges kliniska praxis.

“Vi har medarbetarsamtal och APT, ett forum där 
vi har kunnat uttrycka våra åsikter för vidare ut-
veckling. Vi har också lokala handledare på plats 
som vi har avstämning med.”

Även om jag, liksom många färdigutbildade 
läkare, har en tydlig bild av vad jag vill specialisera 
mig inom, finns det många fördelar med att bred-
da kunskaperna under en strukturerad tjänst-
göring. BT är nytt, frågorna är många. BT-läkarnas 
erfarenheter och tankar om utvecklingen behöver 
tas tillvara för att bastjänstgöringen ska bli så bra 
som möjligt. •

Bara under 
vårt år har det 

skett en stor 
utveckling och 

optimering
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Basfackligt

Samtidigt 
befinner sig 
Sveriges 
sjukvård i en 
större kris än 
den som 
utspelat sig på 
huvudstadens 
flygplats

Det är en varm sommardag och jag har nyss kom-
mit hem från jobbet. Jag är tillbaka på min vård-
central efter en tre månader lång randning på in-
ternmedicin. Morgonmötena på kliniken började 
med samma mening; “Det är fullt på huset. Idag 
har vi x antal överbeläggningar”. Beläggningsgra-
den var konstant över 100 %. Hur har vi hamnat 
här? Det finns nog ingen som missat det faktum 
att i princip alla sjukhus i Sverige har brist på vård-
platser. Den personal som finns kvar vänder ut 
och in på sig själva för att få verksamheten att gå 
ihop. Tanken som slog mig efter varje morgon-
möte var att läget är kritiskt och att det inte finns 
några marginaler kvar!

Hemma på vårdcentralen Solbrinken är det god 
stämning. Arbetet flyter på, patienterna verkar 
nöjda och känner sig omhändertagna. Även om vi 
också är inne i “sommarbemanningen” så märker 
jag inte av den sjukvårdskris som just nu pågår i 
hela landet. I min lilla bubbla på mitt kontor, verk-
ar allt faktiskt helt okej. Men läget är inte okej. I 
Skåne, liksom på många platser i landet, råder det 
stor brist på sjukvårdspersonal, inte minst specia-
lister. Samtliga 21 regioner i Sverige rapporterar 
brist på specialistläkare. Patienterna väntar allt 
längre på sina operationer och kontroller, samti-
digt som underläkare inte kommer vidare i sin ut-
bildning på grund av väntan på en AT-plats. 
Storstadsregionerna presterar klart sämst i klas-
sen vad gäller dimensionering av AT-platser. Re-
geringen har satsat mångmiljonbelopp på att fin-
ansiera drygt 200 nya AT-platser i år. Nationella 
vårdkompetensrådet har utformat riktlinjer för att 
underlätta implementeringen av dessa utbild-
ningstjänster. Det finns inga ursäkter kvar längre. 
Så varför händer det inte mer?  

SYLF har haft en intensiv vecka i Almedalen i Visby. 
Jag kan inte med ord beskriva hur stolt och nöjd 
jag är över den insats som gjordes under Alm e-
dalsveckan, både av styrelsen och av kansliet. 
SYLF har verkligen presterat och placerat sig 
strategiskt på noggrant utvalda seminarier, panel-

debatter och sammankomster. Styrelsen och 
kansliet har haft diskussioner med politiker, tjän-
stemän, kollegor, ja, i princip så många vi kunde få 
tag på för att fortsätta en konstruktiv dialog sena-
re i höst. Gensvaret har varit stort! Det märks att 
SYLF syns, tar plats och är en kraft att räkna med.  

Medan västvärlden fått uppleva en av de största 
tragedierna i modern historia gällande kvinnors 
inskränkta rätt till abort, har huvudrubrikerna i 
svensk media präglats av flygkaos på Arlanda. 
Samtidigt befinner sig Sveriges sjukvård i en större 
kris än den som utspelat sig på huvudstadens flyg-
plats. Under våren uppmärksammade Upp drag 
granskning att varannan svensk inte vet vem som 
ansvarar för sjukvården. Ungefär lika många vis-
ste inte heller vilket parti som styr i deras region. 
Högst anmärkningsvärt eftersom sjukvården är 
en av väljarnas viktigaste frågor. 

Den 11 september är det val. Sjukvården avgörs i 
regionvalen. SYLF har under året taktiskt arbetat 
med att stärka lokalavdelningarna med sin opini-
onsbildning kring årets val. Det är nu vi har möj-
lighet att påverka, göra våra röster hörda och 
fortsätta sätta press på våra beslutsfattare. Det är 
vi som är framtidens sjukvård och vi måste vara 
med och utforma den!

Ordförandeord:

Använd din röst!
Text Shadi Ghorbani, ordförande SYLF Bild Gabriel Liljevall
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RERPORTAGE Sömnforskaren Göran Kecklund lär oss att joura mer hälsosamt.

BASFACKLIGT Skriv jobbansökningar som ett proffs – guide till ett mästerligt CV och personligt brev!

LOKALFACKLIGT "Att åstadkomma verklig förändring kräver tålamod och uthållighet" 

Med lyhördhet, engagemang och stöd  
försvarar VARBERG förra årets topplacering

BT-gruppen är i gång 
SYLF har tillsatt en BT-grupp för att ge under-
läkarna bättre information och bevaka utvecklin-
gen kring läkarnas nya bastjänstgöring – BT. BT- 
gruppens arbete har nu kommit igång och leds av 
SYLF:s andre vice ordförande Camilla Ringström 
Lindh. Målet med gruppens arbete är att kunna 
förbättra påverkansarbetet kring viktiga frågor 
som till exempel antalet utbildningsplatser, upp-
lägg eller löner. 

Förutom Camilla Ringström Lindh består gruppen 
av Björn Gunnarsson från SYLF:s centrala styrelse, 
Felix Lundqvist, handläggare på SYLF:s kansli och 
representanter från SYLFs lokalavdelningar; Niki 
Shams (Stockholm) Erica Lorentzon (Östergöt-
land), Danial S Abdi (Västernorrland), Gustaf Kall-
ryd (Västernorrland) samt Elin Ekdahl (Södra Älvs-
borg) och Sabina El-Beb (Västerbotten).

Gruppen har bred kompetens med allt från repre-
sentation i olika regionala BT-arbetsgrupper till 
uppdrag som BT-studierektorer och läkare som 
gör bastjänstgöring själva. 

21 dagar 21 regioner 
Inför valet genomfördes kommunikationskam-
panjen ”21 dagar 21 regioner”, ett valprojekt med 
syfte att synliggöra det politiska styret i varje re-
gion, samt att lyfta varje lokalavdelnings tre vikti-
gaste frågor inför regionvalen och vad man anser 
att politikerna skall satsa på efter valet.

Kampanjen belyste frågorna genom att problema-
tisera utifrån läkares och patienters perspektiv för 

ökad förståelse av de praktiska effekterna av hälso- 
och sjukvårdspolitiska beslut. Kampanjen delades 
i sociala medier och genom lokala debattartiklar 
under #21dagar21regioner.

Landet runt   
Runt om i landet jobbar SYLF:s 27 lokalavdelning-
ar outtröttligt året runt för att förbättra under-
läkares villkor. Under det senaste kvartalet märks 
bland annat SYLF Värmland, som hållit en med-
lemsföreläsning på temat chefskap där chefs-
läkarföreningens ordförande Tina Crafoord före-
läste. SYLF Örebro har påbörjat ett arbete med att 
utvärdera rekryteringsformen för ST-läkare inom 
primärvården. Vidare har SYLF Blekinge startat 
ett fadderprojekt, samt påbörjat ett arbete för att 
kartlägga arbetsmiljö och tillgång till handledare/
instruktion för AT-läkare. SYLF Östra Skåne har 
anordnat en uppskattad medlemskväll och tagit 
fram lönestatistik för alla typer av underläkare. 

Vill du komma i kontakt med någon av SYLF:s 
lokalavdelningar? 
Tveka inte att höra av dig till din lokala SYLF- 
avdelning med frågor eller funderingar kring under-
läkares arbetsvillkor eller för att ta del av alla de ak-
tiviteter som anordnas på din ort. Kontakt uppgifter 
till alla 27 lokalavdelningar hittas på www.sylf.se

Moderna Läkare digitalt
Du har väl inte missat att du även kan ta del av 
Moderna Läkare digitalt? På modernalakare.se 
finns alla artiklar samt den digitala versionen av 
tidningen i sin helhet. Kontakta kansli@sylf.se vid 
önskemål om att avsäga dig pappersutgåvan.

SYLF-aktuellt


