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Rättelser!
På grund av metodfelet som försenade AT-rankingen blev det ett 
antal faktafel i de artiklar, reportage och ledare som relaterade till 
AT-rankingen i Moderna Läkare nr 3.

Följande information var felaktig
Väntetiderna ökar till 11,45 månader i genomsnitt. För kvinnor är 
väntetiderna 11,39 månader, för män 11.51 månader. 
FEL! Den genomsnittliga väntetiden var oförändrat jämfört med 
förra året och låg på 11,15 månader. För kvinnor är den 11,18 och för 
män 11,09 månader. 

Det krävs 19 AT-platser per 100.000 för att komma till rätta med 
köerna fram till 2028. 
FEL! Det krävs 19.4 per 100.000 fram till 2027. 

 Det skulle krävas 18 platser per 100.000 invånare för att tillhanda-
hålla tillräckligt med AT-platser till de läkare som tar examen på 
svenska universitet under 2022. Det saknas 184 AT-platser relaterat 
till inflödet under 2022. 
FEL! det krävs 17,3 AT-platser per 100.000 och det saknas 179 platser. 

 Av de AT-läkare som utsatts för fot eller trakasserier uppger 57% att 
patienter respektive 33% att personal utsatt dem för kränkningar. 
FEL! 59% utsattes för kränkningar av patienter och 29% av personal. 

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) hamnar i årets AT-ranking på plats 
66 av 69 möjliga. 
FEL! I år hamnar SÄS på plats 61 av 62. 

Mora vinner allmänmedicinblocket i årets ranking. 
FEL! Mora hade höga poäng men tyvärr färre än fem svarande. 
Vinnare av allmänmedicinblocket blev i stället Örebro. Även om 
Mora föll ifrån rankingen i år så fråntar det inte äran av det goda 
arbete de gjort för AT-läkarna under året. Vi hoppas på tillräckligt 
med svarande från Moras allmänmedicinblock nästa år!

Väntetid i månader från examen till påbörjad AT
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Ledare

som går blir det svårare att genomföra den nöd-
vändiga utökningen av antalet utbildningstjänster. 
Idag styr regionerna helt och hållet själva över sin 
kompetensförsörjning. De har all makt och möjlig-
het att tillsätta så många utbildningstjänster som 
de behöver för att skjuta balansen vidare i kompe-
tensförsörjningskedjan: från god tillgång på legiti-
merade läkare utan specialistutbildning till god 
tillgång på specialistläkare. 

Vi ställer oss nu frågan hur länge regionerna ska 
få fortsätta att misslyckas med kompetensförsörj-
ningen? Med specialistläkarbrist i samtliga regio-
ner är det tydligt att problemet är nationellt. För 
att säkra tillgången till vård även i framtiden är det 
hög tid att låta staten överta ansvaret för dimen-
sioneringen av utbildningstjänsterna. Sveriges 
befolkningsutveckling och den medicinska utveck-
lingen kommer att kräva fler kompetenta medar-
betare, inte färre.  •

SYLF:s styrelse genom Julia Borg. Foto: Gabriel Liljevall.

Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s 
högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att 
förbättra underläkares möjligheter att så snabbt 
som möjligt avancera från examen fram till specia-
listbeviset. 

För den enskilda underläkaren är fördelarna med 
snabbt avancemang solklara: trygg anställning, 
formaliserade krav på utbildning och handledning 
genom hela underläkarperioden. Lägg därtill fakt-
umet att livslönen blir högre ju raskare vägen till 
specialist är. Men det är inte bara underläkaren 
själv som har att vinna på att snabbt bli klar. Sam-
hället riskerar att drabbas av ett kompetensglapp 
inom läkarkåren. Ska specialistläkarbristen åtgär-
das börjar det bli bråttom!

Sjukvårdens kompetensbehov kartläggs årligen 
av Socialstyrelsen och publiceras som ett natio-
nellt planeringsstöd. Samtliga regioner rapporte-
rade under 2021 att de hade brist på specialistut-
bildade läkare. Som kontrast ska nämnas att 
enbart två regioner, Region Västernorrland och 
Region Kalmar län, uppger sig ha brist på läkare 
utan specialistkompetens och endast Region Jön-
köping rapporterar ett överskott. 

Vidare kan vi, i Socialstyrelsens kartläggning av 
tillgång och efterfrågan på legitimerad vårdperso-
nal från 2022, läsa att 15 regioner uppger att det 
råder obalans i tillgången på specialistläkare på 
grund av pensionsavgångar. Tittar man därtill när-
mare på åldersfördelningen av läkare så visar de 
senaste siffrorna från 2019 att 30 % av läkarkåren 
var 55 år eller äldre.

Vi har med andra ord stora pensionsavgångar fram-
för oss utan att regionerna tar höjd för det i dimen-
sioneringen av utbildningstjänsterna. För varje år 

Samhället 
riskerar att 
drabbas av ett 
kompetens-
glapp inom 
läkarkåren.

Klockan som tickar
Ledare:
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Det kan paradoxalt nog 
triggas i gång när man 

uppnår framgång
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När blir jag 
avslöjad?
Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket 
pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlig-
hetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att 
resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna 
Läkare träffar Suzan Mobarke Hall, legitimerad psykolog 
och särskilt intresserad av bluffsyndromet. 
Text Julia Borg Bild Getty Images/Privat

Julia Borg 
Chefredaktör

Att tvivla på sig själv och sina förmågor till den 
grad att man upplever sig som en bluff, är faktiskt 
rätt vanligt. Fenomenet är internationellt känt un-
der beteckningen imposter syndrome, men kallas 
på svenska för bluffsyndromet. Det är ingen ved-
ertagen diagnos, men en del forskning har gjorts 
på området. Även om resultaten spretar och det 
inte går att uttala sig tvärsäkert om hur många 
som är besvärade, tros upp emot 82 % av befolk-
ningen drabbas vid något tillfälle under livets gång.

”När fenomenet uppmärksammades på 70-talet 
beskrevs det som något som högpresterande 
kvinnor drabbades av. Idag, när vi tittar på syste-
m atiska översiktsartiklar, ser vi att både män och 
kvinnor drabbas i ungefär lika stor utsträckning. 
Däremot ser vi att det är vanligare bland mi-
noriteter av olika slag, särskilt etniska minoriteter. 
Att vara i minoritet på en arbetsplats kan oavsett 
orsak, skapa en känsla av utanförskap och därifrån 
finns det sedan ett samband med att uppleva bluff-
syndromet i högre utsträckning”, berättar Suzan 
Mobarke Hall.

Hemligt!
Bluffsyndromet präglas av att man känner att man 
inte passar in i sitt sammanhang. Man för tjänar 
inte den uppskattning man får och framgångar 
förklaras bäst av yttre omständigheter: tur, dukti-
ga patienter eller hjälpsamma kollegor. Motgångar 

och misstag förklarar man med inre faktorer: att 
man är slarvig, inte duger till eller inte har ansträngt 
sig tillräckligt. Typiskt är att den drabbade gör stor 
skillnad mellan yttre omständigheter och inre 
egenskaper beroende på om man möter framgång 
eller motgång. Att hemlighålla tankarna blir vik-
tigt för individen.

”För en person som lider av bluffsyndromet blir det 
centralt att hemlighålla tankarna för omgivningen 
så att man inte avslöjar sig. Men det hjälper ofta 
att ha ett bollplank som kan normalisera och vali-
dera känslorna.”

Ett problem som kan komma och gå
Att vara perfektionistiskt lagd, ha låg tilltro till sin 
förmåga att hantera specifika situationer och luta 
mer åt en neurotisk än en emotionellt stabil per-
sonlighet, är inre faktorer som har visat sig ha ett 
samband med bluffsyndromet. Att befinna sig i 
en social kontext som präglas av hård konkurrens, 
dålig acceptans för att fel kan inträffa eller att vara 
i minoritet på arbetsplatsen, är yttre faktorer som 
kan bidra till att man drabbas. Vidare berättar Su-
zan Mobarke Hall att det sällan är ett konstant till-
stånd, utan snarare kommer och går genom livet.

”Oftast handlar det just om framgång eller förän-
dringar av olika slag gällande karriären. Det kan 
paradoxalt nog triggas i gång när man uppnår 

För en person 
som lider av 
bluffsyndromet 
blir det centralt 
att hemlighålla 
tankarna för 
omgivningen 
så att man inte 
avslöjar sig

Tema
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framgång, såsom att få ett jobb eller uppmärk-
sammas för sina prestationer. Man ifrågasätter 
om det är korrekt eller känner att man måste be-
visa sig själv. Man kanske får ta mer ansvar, eller 
ställs inför en plötslig utmaning som gör att rutin-
erna rubbas. Det kan också förklara varför det kan 
komma och gå i olika åldrar trots att man kanske 
tänker att mer erfarenhet bör göra att man blir 
mindre osäker på sig själv.”

Strukturera om tankarna
Även om det förr var en vedertagen sanning att hög-
presterande individer var de som drabbades kan 
man i modern forskning inte hitta någon särskild 
yrkeskategori som skiljer ut sig. Fenomenet åter-
finns i alla branscher och på samtliga nivåer inom 
organisationer. Däremot har man sett ett negativt 
samband mellan bluffsyndromet och stigande ålder.

I underläkares vardag återfinns många av de yttre 
faktorer som utgör en grogrund för att bluff-

syndromet ska kunna slå rot: högt tempo, vetskap 
om att fel kan få katastrofala följder och hård 
konkurrens om utbildningstjänsterna. Suzan Mo-
barke Hall delar med sig om vad man själv kan 
göra om bluffsyndromet fått fäste.

”Börja med att ringa in vad du har för föreställningar 
om dig själv som är negativa. Samla sedan in bevis 
för och emot varför du skulle vara en bluff eller 
inkompetent. Fokusera på objektiv information 
istället för subjektiva tolkningar. Många brukar då 
upptäcka att det finns många bevis som talar emot 
och det kan påverka hur du tänker om dig själv.”

”Ett annat sätt att ifrågasätta sina föreställningar 
är att fundera över vad man hade sagt till en nära 
vän som sa så här om sig själv. Troligtvis hade 
man ju inte varit lika hård mot den personen. Man 
måste ändra sitt sätt att prata om sig själv och 
med sig själv. Inom psykologin kallas det för kog-
nitiv omstrukturering.”

Sällan ett 
konstant 
tillstånd

Suzan Mobarke Hall, leg psykolog. Utbildad vid Karolinska institutet. Bedriver terapi via Psychologistsuzan.com
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Exponering
Tyvärr kommer man inte alltid hela vägen med tan-
kens kraft. Att utsätta sig för saker man upplever 
som obehagliga, även kallat exponering, kan bli 
nödvändigt för att komma till rätta med känslorna.

”Ju fler gånger vi utsätter oss för något vi tycker är 
jobbigt, desto snabbare kommer obehagskänslan 
att klinga av. Det hjälper dig att komma till nya 
insikter om dig själv när du klarar av att stå ut med 
obehaget. Det är kanske också utvecklande och 
inte så farligt som du trodde?”

Exponering innebär att man gradvis och kontrol-
lerat utsätter sig för det som känns jobbigt genom 
att börja med de situationer som känns lättast och 
sakta arbeta sig uppåt. För bluffsyndromet kan 
det exempelvis handla om att be om hjälp, feed-
back, berätta om ett misstag man har begått, 
söka ett jobb som du inte tror att du kan få, be om 
mer ansvar eller dela med sig av sin åsikt.

Öppenhet viktigt för effektiviteten
Arbetsgivaren har det primära ansvaret för den 
psykosociala arbetsmiljön. Om man vänder blick-
en från individen och i stället riktar uppmärksam-
heten mot yttre faktorer på arbetsplatsen verkar 
graden av öppenhet inom organisationen spela 
roll för måendet och effektiveten bland medar-
betare. Att de anställda känner sig trygga med att 
uttrycka sig utan att bli avvisade eller straffade 
främjar både verksamheten och individen. 

”Det kallas också för psykologisk säkerhet. Inom 
hälso- och sjukvården har det visat sig vara särskilt 
viktigt att anställda vågar uttrycka obekväma åsik-
ter, ge feedback och dela med sig av misstag för att 
ett arbetslag ska vara välfungerande och effektivt.”

Det finns hjälp att få
Det finns ännu inte någon klarlagd biologisk mek-
anism varför bluffsyndromet uppstår. Människor 
präglas generellt av att lättare ta till sig negativ 
feedback än positiv. Det kan ha haft fördelar evolu-
tionärt, då utstötning från gruppen var förenat med 
livsfara. Neurokemiska teorier som berör test o-
steronnivåers samband med individens grad av 
självförtroende och ökad aktivitet i HPA- axeln har 
lagt fram, men ingen korrelation har kunnat 
bekräftas. Psykolog Suzan Mobarke Hall rekom-
menderar att man söker hjälp om det utgör ett 
stort problem i vardagen.

”Jag tänker att man kan börja med att kartlägga 
det för egen del, läs på, vad känner du igen dig i? 

Minska  
bluffsyndromets  
omfattning
Prata med någon du känner förtroende för.
Våga ifrågasätta om din negativa uppfatt-
ning om dig själv verkligen stämmer.
Vad hade du själv sagt till en vän som var i 
din situation och så såhär om sig själv?
Exponera – gör sådant som tar emot. Be om 
feedback, hjälp eller dela din åsikt.
Acceptera – att helt och hållet bli av med 
ångesten går sannolikt inte. 

Vad hade  
du sagt till  
en vän som  
sa så här om 
sig själv?

Påverkar det din tillvaro ska du hellre söka hjälp 
tidigare än senare. Kanske till och med i förebyg-
gande syfte? Det kan komma och gå under livets 
gång och du kanske inte märker av det när du be-
finner dig i en bra period. Men det finns risk för att 
det kommer tillbaka.”

”Jag skulle slå ett slag för att prata med en legitime-
rad person för att få en bedömning av huruvida det 
är det primära problemet, så att det inte uppstått 
sekundärt till en depression eller på grund av ångest. 
Det finns många som jobbar med det här, men 
marknaden är inte alltid reglerad. Hjälp finns att få 
via vårdcentralen, företagshälsovården eller privat.”

Acceptera mera!
Kanske är bluffsyndromet någon allmänmänskligt 
med tanke på hur många som verkar brottas med 
den typen av känslor någon gång? Suzan Mo-
barke Hall vill se mer normalisering och acceptans 
inför känslorna.

”Många gånger när personer kommer till mig med 
bluffsyndromet så säger de att de aldrig mer vill 
känna ångest på det här viset. Att helt och hållet bli 
av med ångest är tyvärr inte ett rimligt mål att ha. 
Att förändra tankeinnehåll genom kognitiv om-
strukturering kan göra att man blir av med sned-
vridna föreställningar och dämpar negativa känslor, 
men bluffsyndromet kan ändå göra sig påmint då 
och då. Det är därför viktigt att även arbeta med 
acceptansstrategier och inse att vi inte alltid kan 
förändra negativa upplevelser som ångest, oro 
eller rädsla. Acceptans handlar i det här fallet inte 
om att ge upp, utan om att acceptera känslor och 
situationer precis som de är utan att värdera och 
döma det du känner, tänker och upplever.” •
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Reportage

Om det uppstår 
frågor eller osäker-
het kring beslut 
finns en specialist-
läkare i rummet 
intill som kan ge 
handledning i 
direkt anslutning 
till patientmötet

Julia Carlsson, ST-läkare på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 



9

Reportage

Gaffelmottagning  
ger mer tid till hand- 
ledning och reflektion  
för ST-läkare
Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren 
Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för 
ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i rollen som onkolog 
under tryggare och mer patientsäkra former. Dessutom minskar 
den etiska stressen och frustrationen som många ST-läkare upp- 
lever, menar hon.
Text Eva Nordin, reporter Sjukhusläkaren Bild Sören Håkanlind

Själva namnet gaffelmottagning bygger på idén 
om att patientmöten samt tid för handledning och 
reflektion ska varvas, likt en gaffel med luft mellan 
spetsarna. Konceptet går i korthet ut på att ge ST-
läkare större möjligheter att gå in i läkarrollen på 
ett mer fullskaligt sätt, med stöd och handledning 
av seniora specialister.

Specialistens roll under gaffelmottagningen är att 
vara konsult och finnas till hands för vad som 
krävs under ST-läkarens patientmöte. Under 
gaffel mottagningen har specialisten inga bokade 
patienter.

"Om det uppstår frågor eller osäkerhet kring 
beslut finns en specialistläkare i rummet intill som 
kan ge handledning i direkt anslutning till patient-
mötet. Oväntade saker sker och fördelen med att 
jobba så här är att jag kan få hjälp i stunden. När 
patienten lämnar besöksrummet är jag dessutom 
klar med patientärendet, eftersom frågor och 
funderingar kan besvaras på plats", säger Julia 
Carlsson.

Hon är inne på sitt tredje år som ST-läkare i onkologi 
och har aldrig tvivlat på att det är rätt specialistut-
bildning som hon har valt. Att få möjlighet att bygga 

Artikeln kommer ursprungligen från årets  
första nummer av tidningen Sjukhusläkaren
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Julia med kollegan Charlotte Alverbratt, specialistläkare på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska.
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trygga och tillitsfulla relationer med patienter, som 
i många fall lever länge med sina cancersjuk-
domar, upplever hon som både meningsfullt ut-
vecklande.

"Goda samtal och goda möten är grunden i läkar-
konsten och det får vi träna mycket på inom 
onkologin. Dessutom är det en specialitet i ständig 
utveckling och som kommer att vara väldigt annor-
lunda när jag går i pension, jämfört med i dag."

"Vid mer traditionella mottagningar upplever 
många ST-läkare att det är stressfyllt att inte rik-
tigt veta om de kan få stöd och handledning i 
svåra situationer. Arbetsbelastningen är hög och 
de seniora specialisterna är i regel själva upptagna 
med fullbokade mottagningar. Det kan skapa 
både frustration och rädsla inför svåra patient-
möten", menar Julia.

"Det är ett högt tempo och det är inte alltid enkelt 
att hitta luckor i schemat och be om hjälp hos en 
senior specialist med fulla mottagningar. Det är 
lätt att känna sig påträngande. Men med gaffel-
mottagningen känner jag mig trygg inför mottag-
ningsbesöket. Vi får en bättre arbets- och läran-
demiljö och i slutet av arbetsdagen har jag fått 
hjälp med viktiga frågor och kan även hinna med 
administrativa delar, det är väldigt skönt."

Gaffelmottagningen är schemalagd två dagar i 
veckan. Varje ST-läkare har sex patienter inbokade, 
tre på förmiddagen och tre på eftermiddagen.

Med mottagningsmodellen kan flera ST-läkare 
arbeta parallellt och ta emot, inte bara nybesök 

och okomplicerade fall, utan alla typer av patien-
ter, oavsett sjukdomsbild.

"Det är ett effektivt arbetssätt, jag träffar fler pati-
enter under en gaffelmottagning än vid den vanliga 
mottagningen. Jag får dessutom träffa mer kom-
plicerade patienter med ibland svåra sjukdoms-
bilder. Det gör att jag får en mer gedigen träning i 
min kliniska roll. Det är ett väldigt bra sätt att lära 
sig och växa in i läkarrollen under trygga former, 
och jag får en verklig inblick i hur det är att jobba 
med prostatacancer." 

Vid svårare patientfall, exempelvis om patienten 
är i ett palliativt skede, kan mer tid ges.

"Vi får tid att gå tillbaka i journalen och diskutera 
frågor med handledaren. Vi får även möjlighet att 
lyfta svåra etiska frågor som kan handla om kom-
plexa beslut kring att fortsätta eller avbryta en 
behandling. Den här typen av handledning är an-
nars svår att hinna med i den traditionella kliniska 
vardagen."

Julia var till en början orolig över att patienterna 
skulle bli besvikna över att inte bli bokade på en spe-
cialist, men hittills har farhågorna inte besannats.

"Det står i kallelsen att två läkare kan vara med 
och att det är en gaffelmottagning de kommer till. 
Även om patienten inte direkt får träffa en special-
ist så står alltid en specialist bakom besluten. Pa-
tienterna tycks ändå känna att de blir väl om-
händertagna och de får också i större utsträckning 
sitt återbesök i tid då gaffelmottagning visat sig 
korta köerna." •

Jag träffar fler patienter under  
en gaffelmottagning än vid den 
vanliga mottagningen
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Basfackligt

Precis som att få tänker sig att de behöver 
sjukvård, är det få som tänker att de kommer be-
höva stöttning eller hjälp när de blir medlemmar. 

När väl olyckan sker och hjälpen behövs, vänder sig 
medlemmen sig till facket med förhoppningen att 
få hjälp med det hen står inför: en konflikt med 
chefen, en uppsägning eller bristfällig arbetsmiljö. 
Detta är i många fall precis som när patienten 
vänder sig till vården och förväntar sig att hälso-
problemet ska lösas. Som läkare är vi vana vid att 
hantera patienters oro och guida till rätt hjälp. Det 
initiala arbetssättet vid fackliga frågor liknar på 
många sätt den process som vi hanterar dagligen i 
patientarbetet. Tillsammans med patienten skall 
först problemet kartläggas och undersökas, detta 
används sedan för differentialdiagnostik. Den fack-
ligt förtroendevalda ska först kartlägga problemet 
och därefter jämföra mot överenskommelser, avtal 
och lagar. Sedan kommer den tydliga skillnaden vid 
fackliga frågor: motparten ska kontaktas och till sist 
ska förhoppningsvis en överenskommelse komma 

Tillsammans 
når vi framgång

till stånd. Ibland stöter vi på patrull på vägen, men 
ofta går det att reda ut och lösa situationen. Om 
konflikten är av sådan art att parterna behöver 
mötas i förhandling eller domstol är utfallet ofta 
av större betydelse för de inblandade. 

Skriv ner när något händer
Men det finns också fall där medlemmen vänder 
sig till fackorganisationen och upplever att man 
inte får det stöd eller den respons som man hop-
pats på. Detta känner vi också igen i den missnöjda 
patienten. Ibland har situationen uppstått för att 
den enskilda läkaren eller sjuksköterskan sviktat i 
sitt bemötande, ibland är det för att ett misstag 
begåtts. Ibland är det en fråga om att patientens 
förväntningar är svåra eller till och med omöjliga att 
leva upp till. Som medlem ska man kunna förvänta 
sig att bli bra bemött i sin kontakt med fackorgan-
isationen och få hjälp att reda i de bekymmer som 
uppstått. Till detta är det viktigt att vara ödmjuk 
inför att det finns regler, lagar och praxis som gör 
det svårt eller omöjligt att lösa vissa problem.

Det initiala 
arbetssättet 
vid fackliga 

frågor liknar  
på många sätt 

den process 
som vi hante-
rar dagligen i 

patientarbetet

Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. 
Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbun-
det när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som 
medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut 
oredan som drabbat dig. 
Text Linus Perlerot, ledamot Bild Getty Images

Linus Perlerot  
Ledamot SYLF
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Basfackligt

När det går  
att påtala samt 
visa när händel-
serna skett och 
om de är åter-
kommande, blir 
de svårare att 
bortse ifrån

kommelser som finns. Detta gör det extra viktigt 
att bevaka hur regler och avtal efterlevs. Då ingen 
facklig representant klarar av att vara överallt be-
höver fackrepresentanten förlita sig på att den 
information som förmedlas stämmer. Kommer 
inget avvikande fram blir det lätt att anta att allt 
står rätt till, särskilt om motparten, arbetsgivaren, 
beskriver att allt fungerar som det ska. Det är med 
andra ord viktigt att fackrepresentanterna får veta 
hur överenskommelser implementeras och hur de 
fungerar ute i verksamheterna. Att vända sig till 
sin fackliga representant eller organisation blir 
därför essentiellt för att man ska hålla frågorna 
rörande arbetsmiljö och arbetsvardag relevanta 
och levande.

Precis som att läkaren behöver hjälp av patienten 
för att kunna hjälpa, är det endast med medlem-
marnas stöd som den ideella representanten för 
arbetstagarsidan kan klara av att leva upp till för-
troendet och hjälpa till när medlemmen önskar 
det. •

Hur kan man då som medlem öka möjligheterna 
till att få den hjälp som man förväntar sig? Doku-
mentation är minnets stötesten! Datum, tid och en 
beskrivning av vad som hänt, gör det enklare att 
förstå problemet och dess omfattning. Dokumen-
tation ger konkret material att ta med till förhand-
lingsbordet och tyngd i samtal med motparten. 
När det går att påtala samt visa när händelserna 
skett och om de är återkommande, blir de svårare 
att bortse ifrån. Detta gäller särskilt för de om-
ständigheter som blivit så utbredda att de blivit 
regel i stället för undantag. Det är få saker som är 
så osynliga som det vi alla ser som vardag. Att 
avgränsa problemet och skapa avgränsade frågor 
att peka på, gör det lättare att fokusera på rätt 
saker i både diskussion och förhandling.

Berätta hur det fungerar i praktiken
Allt kan inte regleras i avtal eller överenskommels-
er. Det gör att såväl den välvillige, och den inte fullt 
så välvillige, kan komma att leta efter och ibland 
hitta sätt att kringgå eller utnyttja de överens-
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Reportage

Negativ 
forskningstrend 
kartlagd
Trots stort intresse för forskning går andelen forskande  
läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livs- 
löneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en  
enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.
Text Anna Söderberg Matousek Bild Getty Images

Vi har forskningen att tacka för mycket i livet, inte 
minst inom medicinsk vetenskap, där utvecklin-
gen av behandlingsmetoder, vaccin och imple-
menteringen av ny medicinsk kunskap förbättrat 
människors livskvalitet och hälsa. 

Andelen forskande läkare har minskat
Under hösten 2021 utförde Läkarförbundet och 
SYLF för första gången en enkätundersökning om 
forskningsfrågor bland medlemmarna. De läkare 
som inte forskar fick svara på varför de inte gör det, 
medan de forskande medlemmarna fick ett större 
antal frågor. Enkäten visade att 29 % av läkarna 
forskar idag och av dem vill 72 % forska mer än vad 
de redan gör. En så hög andel som 68 % uppger att 
de inte skrevs in som doktorander när de påbör-
jade sin forskning. Enbart 12 % av doktoranderna 
bedriver sin forskning inom ramen för en doktorand-
tjänst och 47 % av de forskande läkarna forskar 
efter disputation.

Enligt SCB:s utbildningsregister har andelen läkare 
med forskarutbildning minskat under lång tid. År 

2005 hade 20 % av läkarna upp till 74 år en forskar-
utbildning. År 2020 var motsvarande andel 16 %. 
Det kan delvis bero på att kullarna med nyutbil-
dade läkare har blivit större med tiden och att des-
sa ännu inte har hunnit med en forskarutbildning. 
Men även om man utesluter läkare i yngre åldrar 
kan ingen positiv utveckling ses, andelen disput-
erade läkare i åldrarna 40–69 år har sedan 2005 
gått från 27 till 25 %. I och med reformen av läkar-
utbildningen kommer det inte att krävas något 
vetenskapligt arbete under specialisttjänstgörin-
gen. Det riskerar att minska förståelsen av klinisk 
forskning och rekryteringen av forskande läkare.

Svårt att få tid till forskning som utlovat
Nästan var tredje person som har en kombinerad 
anställning mellan klinisk verksamhet och forsk-
ning, eller forskning i sitt anställningskontrakt, 
uppger att de inte kan forska i den utsträckning 
som utlovas. Den främsta orsaken uppges vara 
bemanningsproblem på hemmakliniken. Under 
coronapandemin uppgav de svarande i enkäten 
att det var särskilt svårt att få ut sin forskningstid. 

Mer än var 
tredje forsk-
ande läkare 

uppger att de 
forskar på sin 

fritid

Anna Söderberg 
Matousek 

Underläkare
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Forskning 
måste  
premieras för 
att fortsatt 
attrahera 
forsknings- 
intresserade 
läkare och det 
är glädjande  
att intresset  
är stort

Därtill uppgav 85 % av de läkare som undervisar 
att de gör det på obetald tid. Mer än var tredje 
forskande läkare uppger att de forskar på sin fritid. 
Bland doktorander uppger 27 % att tillgången på 
forskningsmedel blivit sämre de senaste fem åren. 

Bland yngre läkare, definierat som läkare mellan 
examen och specialistbevis, forskar 19 %. Enbart 
16 % av de yngre läkarna är ointresserade av att 
forska. Den huvudsakliga anledningen till att yng-
re läkare inte forskar, oavsett forskningserfaren-
het, uppges vara svårigheter att kombinera forsk-
ningen med den kliniska utbildningen. Bland de 
med forskningserfarenhet är den främsta anlednin-
gen till att man inte längre forskar att man vill foku-
sera på den kliniska karriären. Bland äldre läkare, 
definierat som 66 år eller äldre, forskar 16 % varav 
hälften undervisar och spelar en stor roll för åter-
växten av forskande läkare. 

Forskningen måste fredas
För att Sverige ska fortsätta att vara en framstå ende 
forskningsnation måste forskningen prioriteras.  

I slutsatserna av rapporten konstaterar Läkarför-
bundet att det måste löna sig att vidareutbilda sig 
och anställningsvillkoren för forskande läkare ska 
vara goda. Lönen måste vara konkurrenskraftig 
och motsvara kompetensen. 

Därtill behöver förutsättningarna att kombinera 
forskning och kliniskt arbete genom hela yrkesliv-
et förbättras. Tiden för forskning behöver fredas 
så att den inte trängs undan av sjukvårdsproduk-
tionen. Verksamhetschefer behöver få reella möj-
ligheter att värna om både forskning och sjukvård.

Forskning måste premieras för att fortsatt attra-
hera forskningsintresserade läkare och det är 
glädjande att intresset är stort. Att läkare på alla 
nivåer kan kombinera kliniskt arbete med forsk-
ning är viktigt för att garantera en fortsatt hög 
kvalitet på Sveriges medicinska forskning. Staten 
och regionerna behöver visa att forskning inom 
vården är livsviktig för Sveriges befolkning och 
omgående vidta åtgärder för att bryta den nega-
tiva trenden. •

Här kan du läsa hela  
forskningsrapporten!
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Lokalfackligt

Omvärlden ter sig vara någon annans problem i en 
tid när miljön borde vara högst på agendan. Inom 
sjukvården är negativ miljöpåverkan inget nytt. 
Finns det rimliga alternativ till dagens hantering av 
sjukvårdsmaterial? Är engångsmaterial det enda 
alternativet i så många fall som idag? Hur påverk-
ar tillverkningen av våra läkemedel miljön på an-
dra sidan jorden? Hur ser villkoren ut för arbetar-
na? När får vi se miljömärkning på läkemedel? När 
kostnadseffektiviteten beräknas för läkemedel tas 
idag ingen hänsyn till miljön. När kan jag som kon-
sument välja att betala mer för att inte låta min 
huvudvärk förorena vattendrag i andra länder? På 
Gotland är vattenfrågan ständigt närvarande, 
både i det dagliga livet och genom följetongen 
kring Cementa. Har de som tillverkar våra läkeme-
del makten att slåss för sitt dricksvatten?

Så, orkar vi se kriserna i sjukvården, i politiken och 
i miljön samtidigt? Orkar vi kämpa för våra kolle-
gors skull samtidigt som vi går en osäker framtid 
till mötes? Skamset ber vi om ledigt för fackligt 
arbete när vi vet att det finns schemaluckor att fyl-
la. Slutligen, orkar läkaren som väntat i flera år på 
AT- och ST-tjänster ta risken att förlänga sin väg 
till specialist ytterligare genom ett engagemang 
som sträcker sig utanför de dagliga måstena?
Det är retoriska frågor – vi har inget val. •
Maria Gustavsson
Maria Gustavsson
Ordförande SYLF Gotland

Signerat lokalordförande: 

Krisen är här och nu
Ett temanummer om kris satte igång tankarna. 
Vilken kris? Det finns så många. Miljön? Sjuk-
vården? Politiken? En pandemi som avlöstes av ett 
krig. Orkar vi?

Krisen i sjukvården är sedan länge vardagsmat. 
Fram till valet i år skapade Stockholms sjukvård-
suppror oförtröttligt uppmärksamhet kring det 
krisartade läget i vår huvudstad. Sjukhus efter 
sjukhus har larmat och vi har vant oss vid att se 
vitklädd personal posera med armarna i kors 
framför ännu en överbelastad akutmottagning. 
Hinner de vitklädda nu gå på toaletten? Tugga sin 
lunch? Under pandemin var stabsläge det nya 
normala. Presskonferenserna berättade om kris 
och ständiga, nya nödlösningar. Vande sig de 
styrande vid att det alltid går att göra lite till? 
Stängda vårdplatser och bristen på sjuksköter-
skor har inte undgått någon. Bristen på special-
istläkare har lyfts gång på gång men har budska-
pet nått fram? Vet politiker och allmänhet att 
bristen på specialistläkare är stor överallt och inte 
bara på landets vårdcentraler? Nog skulle de först-
nämnda satsa mer på utbildningstjänster annars? 
Bristen på läkare som träffar patienter, hand leder, 
utbildar och bemannar årets alla jourpass har 
skapat en arbetsmiljö där regionens erbjudande 
om friskvård eller föreläsningar om återhämtning 
känns verklighetsfrånvänt istället för generöst. 
När tiden inte räcker till kan upprepade uppman-
ingar om att gå på föreläsningar om krisberedskap 
ignoreras även av den som är verksam på en liten 
ö med ett krig inte långt borta. Krisen är här, inte i 
framtiden. 

Vi har emellertid en skyldighet att lyfta blicken 
från vardagen. Som läkare har vi en röst, en röst 
som också kan göra oss utsatta. Förstämningen 
låg tung när Ing-Marie Wieselgren dog genom ett 
terrorbrott med politiska förtecken under årets 
Almedalsvecka. Händelsen var svår att värja sig 
från ur såväl kollegialt som politiskt perspektiv. Vi 
har därefter sett slutet av en valrörelse som skapat 
nya avstånd och orosmoln i det politiska landska-
pet. Begränsad rätt till tolk är ett av förslagen som 
har väckt motstånd efter regeringsskiftet. Vi vet 
alla att det finns rasism inom vården, både när det 
gäller personal och patienter. Riskerar den nu att i 
högre grad cementeras? Normaliseras? Banal-
iseras? Låt oss hoppas att jag har fel.

Vande sig 
de styrande 

vid att det 
alltid går att 
göra lite till?
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Basfackligt

21 dagar 21 regioner 
Inför valet lanserade vi kampanjen ”21 
dagar 21 regioner”. Syftet med kam-
panjen var att synliggöra det politiska 
styret i alla regioner och att patienter 
såväl som personal skulle få mer infor-
mation om de problem vi ser i sjuk-
vården. I kampanjen, där vi uppmanade 
till att ”Rösta för vården”, lyfte vi SYLF:s 
politik och kommunicerade våra lokal-
avdelningars  viktigaste  frågor, något 
som engagerade och fick stort genom-
slag både nationellt och lokalt. 

AT-rankingen 2022
Årets AT-ranking släpptes den 9 sept-
ember och fick stort genomslag i me-
dia. I årets ranking ser vi bland annat att 
det är fortsatt långa väntetider till att få 
göra allmäntjänstgöring och att den ge-
nerella väntetiden i år ligger på 11,15 
månader vilket innebär att den ligger 
kvar på samma nivå som föregående år. 

Antalet AT-platser ökar nationellt i år 
med 93 platser sedan förra året och det 
totala antalet platser för 2022 landar på 
1626 medan inflödet av examinerade 
läkare beräknas till 1805. Regeringens 
satsning på 375 miljoner tycks ha haft 
ett begränsat genomslag då regionerna 
endast tillsatt 29 platser fler än de 
avsåg före satsningen.

Repskap 2022  
SYLF:s representantskap, eller repska-
pet som det ofta kallas, är ett rådgivande 
organ inom SYLF och samlar represen-
tanter från alla lokala SYLF-avdelning-
ar en gång per år. Det är ett tillfälle för 
informationsspridning och för lokalav-
delningarna är det en möjlighet att kon-
trollera att styrelsen följer de beslut 
som fattades på det senaste fullmäkti-
gemötet.

Till årets repskap var hela 23 av 27 lokal-
avdelningar anmälda att delta. Under 
de två mötesdagarna avhandlades allt 
från medieträning till förhandling och 

hur vi når våra strategimål. Vilken otrolig 
kraft det finns i våra lokalavdelningar – 
tillsammans gör vi skillnad för Sveriges 
underläkare.

Schysst rekrytering 
Bristen på AT-tjänster är en flaskhals i 
läkarutbildningen som kostar läkarna 
tid och sänker vårdkvaliteten. SYLF:s 
utmärkelse Schysst Rekrytering! pre-
mierar arbetsgivare med väl fungerande 
AT-utlysning och urvalshantering. En-
käten som ligger som underlag för 
Schysst Rekrytering! är nu utskickad 
till arbetsgivarna. Under SYLF:s full-
mäktige 5-6 maj 2023 delas utmärkels-
erna ut till de arbetsgivare som visat att 
deras AT-rekrytering 2022 är väl utfor-
mad med tydliga meritkrav.

AT-Mässor och Utlandskongress i riga
Två gånger per år anordnar SLF Student 
AT-mässor. Under mässorna finns SYLF:s 
lokala avdelningar på plats och håller före-
drag om AT, arbetsvillkor, lön och ger tips 
till de deltagare som ska söka AT. I år 
fanns även representanter från centrala 
styrelsen och kansliet på plats och repre-
senterade Sveriges Läkarförbund. Vi har 
också deltagit i SLF Student Utlands kon-
gress där 200 studenter samlades. SYLF 
höll i en mycket uppskattad CV-skola och 
hade en monter i vilken det under hela 
kongressen rådde stor aktivitet. Deltagar-
na svarade på vårt quiz om BT. Vi träffade 
massor av studenter på väg ut i arbetslivet 
och fick möjlighet att reda ut många 
frågetecken och funderingar kopplade till 
kommande anställningar.

Landet runt   
Runt om i landet jobbar SYLF:s 27 loka-
lavdelningar outtröttligt året runt för att 
förbättra underläkares villkor. Under 
det senaste kvartalet har det varit stor 
aktivitet hos våra lokalavdelningar, här 
följer ett axplock av alla aktiviteter:

SYLF Malmö har arrangerat en före-
läsning på temat ”Läkare och förälder” 

SYLF-aktuellt
som bland annat handlade om vad man 
ska tänka på när det gäller SGI, jourbe-
frielse och sjukrivning. SYLF Jämtland 
anordnade en medlemsföreläsning på 
temat ”Alternativa karriärer” och hos 
SYLF Stockholm bjöds det in till en med-
lemskväll med lön på agendan. SYLF 
Östra Skåne har anordnat en taco- och 
quiz-kväll för sina medlemmar och SYLF 
Örebro bjöd in regionens AT-läkare till 
pizzakväll för att diskutera resultatet av 
årets AT-ranking. I Östergötland har 
SYLF genomfört en enkätundersökning 
för att kartlägga vilka frågor vikari-
erande underläkare innan ST och ST-
läkare ser som viktigast och för att få 
insikt i hur deras arbetssituation ser ut. 

SYLF Södra Älvsborg höll tillsammans 
med forskningsenheten på SÄS en 
lunch föreläsning om forskning och klin-
iskt arbete och SYLF Blekinge åter-
upptog sitt fadderprojekt för vikari-
erande 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 fun-
deringar kring underläkares arbets-
villkor eller för att ta del av alla de aktivi-
teter som anordnas på din ort. 

Kontaktuppgifter till alla 27 lokalav del-
ningar hittar du på www.sylf.se
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Man har sitt 
ABCDE att följa 

och en uppgift  
att lösa
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Läkare  
i kris och 
konflikt
Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare  
träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med 
erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge. 
Text Julia Borg Bild Privat och Nadja Endler

Julia Borg 
Chefredaktör

Nicholas Gray arbetar som akutläkare på Capio 
Sankt Görans Sjukhus i Stockholm. Han har bott 
i Sverige sedan 2014 och är ursprungligen från 
Australien. Hans erfarenheter från kris- och kon-
fliktområden har berikat honom såväl professio-
nellt som privat. Han upplever att han har blivit 
mer flexibel i sin yrkesutövning då de utsatta mil-
jöerna tränar läkaren på att lösa medicinska prob-
lem med begränsade resurser.

Understödja samhället vid naturkatastrofer
Under sin tid i den australiensiska försvarsmakten 
åkte han iväg på utlandstjänstgöring i Afghani-
stan och Kuwait i några omgångar. Han fick också 
ta del av civila kriser, översvämningar hemma i 
Australien och fattigdom i Tanzania.

”Naturkatastrofer är förhållandevis vanligt i Aus-
tralien. Som läkare bistår man mest med enklare 
akutsjukvård när människor har svårt att ta sig till 
sjukhuset och med att evakuera patienter från 
sjukvårdsinrättningar i områden där infrastruktur 

och basala samhällsfunktioner slagits ut. Ibland 
behöver militären stödja den lokala sjukvården 
temporärt med fältsjukhus eller sjukvårdsmaterial. 
Men det stora jobbet gör logistikerna och ingen-
jörerna för att få i gång samhället igen”, berättar 
Nicholas.

Sjukvård i skyddsrum
Arbetet i konfliktzonerna var varierande. På mil-
itärbasen bedrevs all sjukvård i skyddsrum bygg-
da för att stå emot tungt artilleri. Där bedrevs 
också en primärvårdsenhet för internationella mil-
itärer och en stor del av uppdraget gick ut på att 
utveckla den lokala sjukvården. Han var trauma-
jour dygnet runt. På plats fanns två traumateam 
med möjlighet att operera akut samt enstaka 
vårdplatser för lättare skador och övervakning, i 
väntan på transport till en mer avancerad 
sjukvårdsenhet.

”I konfliktområdena var det värsta att se barn och 
djur ta skada, som inte själva hade valt att vara 

Nu var det  
i alla fall 
ingen som 
försökte 
döda mig

Tema
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Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård.
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kvar i området eller ta del i konflikten. Som läkare 
tog vi också hand om militärens skadade hundar. 
Det var jag oförberedd på. Men man klarar det ge-
nom att fokusera på uppgiften och tanken på att 
man gör skillnad för den skadade individen blir en 
typ av tröst. Det kanske låter konstigt, men det blir 
också någon form av vardag att blodet sprutar och 
att hemgjorda landminor skadar armar och ben. 
Man har sitt ABCDE att följa och en uppgift att 
lösa”, berättar Nicholas vidare.

Successiv återanpassning motverkar etisk chock
Att drabbas av etisk chock när man väl är hemma 
igen är inte ovanligt för de som tjänstgjort utom-
lands. Den militära organisationen jobbar mycket 
med att motverka negativa reaktioner och återan-
passa individen under ordnade former efter hem-
komsten. Exempelvis får man bo kvar på en mil-
itärbas ett tag efter att man kommit tillbaka för att 
den kulturella krocken inte ska bli för stor. 

”Den största svårigheten jag haft att återanpassa 
mig var faktiskt inte efter att ha tjänstgjort i en 
konfliktzon, utan när jag kom hem från en civil 
tjänstgöring i Tanzania. Landet är fattigt och har 
varit det länge. Det var svårt att hantera att så 
många människor dog av åtgärdbara orsaker. Att 
barnen sannolikt hade överlevt om föräldrarna 
tjänat några kronor mer och kunnat betala för ma-
lariabehandlingen någon dag tidigare. Det var 
svårt att hantera när jag väl kom hem.” 

Situationen hemma och borta går inte att jämföra
Kontrasten mellan livet som läkare i en krigszon 
och att vara läkare på en västerländsk akutmot-
tagning är stor. På frågan om det är svårt att han-
tera banaliteter och missnöjda patienter i den 
västerländska miljön är svaret solklart:

”Det är helt olika kontexter, det blir inte jämför-
bart. Man får även hjälp med att anpassa sig till 
vad som är normalt i sjukvården när man kommer 
hem igen. I en krigszon är det normalt att flertal-
et människor skadas bortom räddning varje dag. 
I Sverige är det inte det. Jag går inte runt och irri-
terar mig på gnälliga patienter här hemma trots 

Bidra till 
något som 
håller i  
längden

mina erfarenheter av krigstrauman och mänsk-
ligt lidande. Man måste utgå från patientens er-
farenheter, inte sina egna”, berättar Nicholas för 
Moderna Läkare.

Blivit stresstålig
Utöver att ha fått utveckla sina färdigheter i trauma-
omhändertagande och sätta fler pleuradrän, tour-
niqueter och akutintubera fler patienter än vad 
man vanligtvis får göra på svenska akutmottag-
ningar, upplever han framför allt att hans referens-
ramar kring stress har förskjutits, och det till det 
bättre.

”Även om man har en jättejobbig natt här hemma 
med massor av opåtittade högriskpatienter, så vet 
jag att det alltid kan vara värre. En superstressig 
natt här hemma är fortfarande inte lika jobbig 
som ett tufft pass i en krigszon. Det ger viss trygg-
het.”

När pandemin drog in över Sverige kände Nicho-
las, likt många andra i vården, oro för sin och sin 
familjs säkerhet. Hans tidigare erfarenheter av att 
jobba under osäkra förhållanden gav honom mod.
”Det var helt rimligt att vara rädd. Vi visste ju inte 
så mycket om viruset. Men jag tänkte på att det 
inte var första gången som jag jobbade med fara 
för mitt liv. Nu var det ju i alla fall ingen som 
försökte döda mig.”

Åk med etablerade organisationer
Är man intresserad av att arbeta i kris- och kon-
fliktområden rekommenderar Nicholas att man 
kontaktar etablerade organisationer såsom 
Läkare utan gränser eller Läkarbanken med väl 
utvecklade säkerhetsorganisationer. Att åka i väg 
utan en organisation i ryggen är inte att rekom-
mendera: man riskerar att hamna i farliga situa-
tioner utan nödvändiga, lokala kontakter. De stora 
organisationerna jobbar också strategiskt med att 
bygga upp sjukvården i landet. 

”Man ska bidra till något som håller i längden. Det 
hjälper inte att åka ner och jobba för något som 
faller ihop som ett korthus när man ger sig av.” •

Man måste utgå från patientens 
erfarenheter, inte sina egna
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Utbränd 
innan AT
Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas  
av en på jobbet och därtill press på att prestera för att  
få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen 
igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till ut -
mattningssyndrom. Vi får ta del av en utmattad under-
läkares betraktelser.
Text Julia Borg Bild Getty Images

Julia Borg 
Chefredaktör

Sofia heter egentligen något annat och vill dela 
med sig av sin erfarenhet av utmattningssyndrom 
till andra underläkare.

”Jag vill skicka med att det verkligen inte är värt 
det. Jag hoppas att jag kan bidra till att vi blir bät-
tre på att prata om hur vi har det på jobbet och hur 
arbetet påverkar oss. Jag önskar att jag hade kun-
nat ställa upp på en intervju där jag inte kände att 
jag behövde vara anonym, men där är jag inte 
ännu. Generellt är jag rätt så rak på sak och skäms 
inte för mig. Men jag är ändå orolig för att bli 
stämplad för att jag varit utmattad”, säger Sofia 
under intervjun.

Viktigt med en positiv erfarenhet
Efter flera olika arbetslivserfarenheter bestämde 
sig Sofia för att läsa till läkare. Att möta människor 

och få göra det med ett naturvetenskapligt pers-
pektiv lockade henne till yrket. Efter examen bör-
jade hon arbeta på en enhet där läget var ansträngt.

”För mig var det viktigt att mitt första jobb som 
läkare skulle vara en positiv upplevelse. Men så 
blev det inte.”

Introduktionen var bristfällig och redan dag två 
hade Sofia patienter inbokade i kalendern utan att 
hon hade fått auskultera eller fått gå bredvid en 
mer erfaren kollega.

”Jag försökte flagga för att jag behövde mer intro-
duktion, att jag inte visste hur man arbetade med 
flera av de tillstånd som jag nu förväntades hand-
lägga självständigt med en timmes handledning 
per vecka.”

Det är  
verkligen  
inte värt  

det
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Man  
lade över  
ansvaret  
på mig

Tema

Otydliga instruktioner
Hon har lagt ner mycket tid på att hitta de faktorer 
som bidrog till hennes utmattning. Vissa av hennes 
personliga egenskaper har sannolikt bidragit, så 
som att hon drar åt det perfektionistiska hållet och 
gärna tar mycket ansvar. 

Den privata situationen var också ansträngd tiden 
före utmattningen, vilket kan ha bidragit. Hon fick 
heller inte tydliga svar eller direktiv på vad som 
förväntades av henne på arbetsplatsen.

”Det var en av sköterskorna som noterade att jag 
följde fler patienter än vad ST-läkarna gjorde. 
När jag bad om råd gällande handläggning var 
det emellanåt svårt att få konkreta svar. Det led-
de till mer stress och svårigheter att prioritera i 
tidboken.”

Kompenserade med att jobba mer
Symtomen på utmattningen smög sig på. Först 
kom sömnstörningen med täta och tidiga uppvak-
nanden. Sedan kom de kroppsliga symtomen med 
magont och korta perioder av influensaliknande 
symtom. Hjärnan arbetade allt långsammare och 
hon kompenserade genom att arbeta längre dagar.

”Det kan jag se nu i efterhand när jag läser mina 
anteckningar från den tiden. Jag fick inte ihop det. 
Och ju svårare det blev, desto mer försökte jag 
kompensera för att jag inte räckte till. Jag jobbade 
över flera timmar per dag. Vaknade i vargtimmen 
och gick till jobbet. Jag hade ju så mycket att göra.”

Den diffusa ångesten och oron fick Sofia att boka 
tid till sin vårdcentral för att prova antidepressiva 
tabletter.

Om vi inte fixar det 
så lägger vi skulden 
på oss själva
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”Läkaren märkte att jag var rörig i tanken och såg 
trött ut. Han sjukskrev mig för utmattning och 
skickade remiss för rehabilitering. Jag hade tur 
som fick så bra hjälp, så snabbt.”

Kollegiala stödgrupper värdefullt
Först fick Sofia rehabilitering med fysioterapi och 
KBT genom ett multimodalt behandlingsteam. 
Senare fick hon möjlighet att ingå i en pilotstudie 
för utmattad vårdpersonal genom Karolinska in-
stitutet. Kollegiala stödgrupper utgör en stor del 
av behandlingsupplägget.

”Det var fantastiskt att få träffa andra som var i 
samma situation. Där satt specialister med mån-
ga års erfarenhet och sa samma saker som jag. 
Alla som var där var jätteduktiga, kunniga person-
er som har försökt kompensera för ett system som 
inte fungerar. Ställt upp på helt orimliga arbets-
villkor. Hela tiden tänkt att man nog förväntas 
klara av det här på något sätt. Vi lär oss att vi bara 
ska fixa allt. Att det bara är att bita ihop. Och om 
vi inte fixar det så lägger vi skulden på oss själva.”

Lätt att hamna i gamla tankemönster 
Sofia fick rådet att inte ta vårdens misslyckande 
personligt. Kollegorna i stödgruppen konstaterade 
att vårdanställda har tveksamma förut sättningar 
för att göra ett bra jobb och att man får göra så gott 
man kan i ett system som fungerar suboptimalt. 

”Jag har jobbat jättemycket med att avgränsa mig, 
ta raster och gå hem i tid. Jag var ganska bra på 
det när jag kom tillbaka efter sjukskrivningen. Det 
är svårare nu när jag bytt jobb. Jag hamnar ganska 
snabbt tillbaka i tankebanorna att jag är för lång-
sam, okunnig och inte kan systemen tillräckligt bra. 
Det är någonting märkligt inom läkaryrket, att man 
bara ska bita ihop och klara av allt. Man ska heller 

inte visa osäkerhet. Det är rätt osunt”, säger Sofia.

Dubbla budskap
Väl tillbaka efter sjukskrivningen möttes Sofia av 
förståelse för att arbetssituationen gjort henne 
sjuk, men möttes också av åsikten att hon hade 
sig själv att skylla för att hon varit för ambitiös i sin 
yrkesutövning.  

”Jag fick jättebra stöd från vissa överordnade, och 
sämre av andra. Samtidigt som man tyckte att sit-
uationen på jobbet var ohållbar lade man över an-
svaret på mig, att jag varit för noggrann och gjort 
för mycket.”

Fysisk aktivitet blev nyckeln tillbaka
Idag har Sofia utmattningen i schack och är noga 
med att prioritera sömn, regelbundna måltider 
och någon form av medveten närvaro. Fysisk akti-
vitet blev hennes viktigaste verktyg för att ta sig 
tillbaka och det som reglerar ångest och stress 
bäst nu. Hon mår bra idag, men känner sig inte 
helt återställd. Ett visst funktionsbortfall kommer 
hon sannolikt att få leva med resten av sitt liv.

”Jag vill verkligen trycka på att det inte är värt att 
bränna ut sig. Man har hela arbetslivet, och stora 
delar av sitt vuxna liv, framför sig. Blir man rejält 
dålig så är det inte säkert att man blir bra igen.”

Sofia hoppas att hon med sin berättelse kan bidra 
till att underläkare vågar prata om utmattnings-
syndrom och bromsa i tid. För henne blev det kol-
legiala stödet avgörande.

”Jag hade nog inte vågat fortsätta som läkare om 
inte mina kollegor stöttat mig. De peppade mig till 
att känna att det här nog kan gå bra ändå. Idag gör 
jag AT och ser positivt på framtiden.” •

Läkaren märkte att jag var rörig i 
tanken och såg trött ut. Han sjukskrev 
mig för utmattning och skickade 
remiss för rehabilitering



25

Basfackligt

Det gör 
mig glad att 
Läkarförbundet 
fördömt 
regimens 
agerande

Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader.  
Orden känns så små. Handlingarna känns otill-
räckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, 
men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I 
mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män 
och pojkar med risk för sina liv mot den islamistis-
ka regimen. Det som sker beskrivs som den störs-
ta feministiska revolutionen i modern tid. 

Allt började i mitten av september med att en 22-
årig kurdisk kvinna, vid namn Zhina Mahsa Amini, 
dog efter att ha misshandlats grovt av den iranska 
moralpolisen på grund av att hon inte täckt för sitt 
hår tillräckligt. Händelsen startade världsom-
fattande demonstrationer. Det är svårt för mig att 
hålla tillbaka tårarna när jag ser flickor i tidiga 
skolåldern marschera tillsammans för att störta 
regimen, med slöjan i handen i stället för på huvu-
det. Orättvisorna har drabbat hela samhället, men 
det är kvinnorna som fått betala det högsta priset. 

I mitt minnes vackra hemland rinner det nu blod 
på gatorna. Flera hundra människor har dött i pro-
testerna, däribland flera barn. Värst drabbad är 
den kurdiska delen av Iran där militärstyrkor nu 
ockuperat staden och skjuter med tungt artilleri. 
Soldaterna slåss mot obeväpnade civila som bara 
vill ha en sak: sin frihet. Den berövades folket efter 
revolutionen 1979, då Iran gick från att vara en 
sekulär konstitutionell monarki till att bli en auk-
toritär islamistisk teokrati. 

Mina föräldrar flydde från regimen och kriget mot 
Irak för 35 år sedan. Jag var då knappt två år gam-
mal och har på så vis undgått det förtryck som 
pågått i landet under 43 år. Det har såklart präglat 
mitt liv och inte minst min familjs. Jag känner ofta 
stor tacksamhet mot mina föräldrar som fattade 
beslutet att flytta till Sverige. Jag känner också 
stor tacksamhet över att ha vuxit upp i ett land 

med demokrati, religionsfrihet och stora möj-
ligheter för varje individ. Det gör mig glad att 
Läkarförbundet fördömt regimens agerande och 
att världens läkare genom World Medical Associ-
ation, skrivit en resolution där man uppmanar den 
iranska regimen att respektera mänskliga rät-
tigheter, och därmed medborgarnas rätt till fredli-
ga protester, samt respektera läkarnas plikt att ge 
vård till alla som behöver det. 

Men en dag som denna tänker jag inte bara att jag 
ska vara tacksam, utan vi ska vara tacksamma och 
värna om den frihet vi har, varje dag. Vi får aldrig 
låta vår demokrati och frihet kidnappas av popu-
listiska krafter. Vi får aldrig sluta försvara vår 
demokrati och alla människors lika värde, för våra 
framtida generationers skull. 

Ordförandeord:

Kvinna. Liv. Frihet.
Text Shadi Ghorbani, ordförande SYLF Bild Gabriel Liljevall
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Underläkare är 
mer utsatta för 
hot och våld
Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät 
som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % 
av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och 
de första delrapporterna från enkäten har fått stor upp-
märksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrappor-
ten, som fokuserar på hot och våld mot läkare. 
Text Julia Borg

Julia Borg 
Chefredaktör

I de siffror som Moderna Läkare får ta del av upp-
ger totalt 12 % av alla svarande läkare att de ut-
satts för hot och våld av patienter eller anhöriga på 
arbetsplatsen de senaste tolv månaderna. Mots-
varande siffra för att ha blivit utsatt av chef eller 
kollega uppges vara 2 %.

Icke legitimerade läkare mest drabbade
Läkare tidigt i karriären är mer utsatta för hot och 
våld från patienter eller anhöriga jämfört med mer 
seniora kollegor. Värst drabbade är ännu ej legiti-
merade läkare, underläkare innan AT och AT-
läkare, där så hög andel som 17 % uppger att de 
blivit utsatta för hot eller våld av patient eller deras 
anhöriga under de senaste tolv månaderna. Bland 
legitimerade läkare som arbetade utanför eller 
inom ramen för bas- eller specialisttjänstgöring, 

var motsvarande siffra 14 % och för läkare med 
specialistbevis sjönk andelen ner till 11 %.

”Arbetsgivarna måste ta detta på största allvar. 
Ingen ska behöva utsättas för hot och våld i sin 
yrkesutövning. Siffrorna visar klart och tydligt att 
arbetsgivarna måste intensifiera sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete riktat mot underläkarna”, säger 
Shadi Ghorbani, ordförande för SYLF. 

Risken skiljer sig mellan specialiteter
Risken för att drabbas av hot eller våld skiljer sig 
mellan de olika specialiteterna och risken är som 
högst inom psykiatrin och akutsjukvården. De som 
gör sin AT-, BT- eller ST-tjänstgöring är utifrån sin 
utbildningsplan placerade på olika enheter där 
placeringar inom såväl akutsjukvården som psyki-

Värst  
drabbade  
är ännu ej 

legitimerade 
läkare
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“Jag har under de senaste 
  12 månaderna varit utsatt för hot 
  eller  våld på min arbetsplats”
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Det kan också 
röra sig om att 
omgivningen i 
högre utsträck-
ning vågar ut -
sätta någon för 
kränkning som 
är mer junior i 
sin yrkesroll

atrin är vanligt förekommande. Detta kan vara en 
förklaring till att utbildningsläkarna sticker ut när 
olika befattningar jämförs, men sannolikt spelar 
fler faktorer in. Kanske har man inte fått verktyg 
för att hantera situationer som riskerar att bli hot-
fulla eller inte blivit tillräckligt utbildad i verksam-
hetens rutiner kring hot och våld. Det kan också 
röra sig om att omgivningen i högre utsträckning 
vågar utsätta någon för kränkning som är mer ju-
nior i sin yrkesroll, än mot en mer erfaren läkare.

Ytterligare kartläggning pågår
SYLF:s fullmäktigemöte beslutade i april att den 
arbetsrelaterade otryggheten bland underläkare 
skulle kartläggas. En enkät är utskickad till samt-
liga medlemmars e-postadresser och under sök-
ningen pågår fram till 11 december. 

”Resultatet av undersökningen kommer att vara 
en viktig hörnsten i vårt påverkansarbete gente-
mot arbetsgivare och politiker. Har du inte svarat 
på undersökningen ännu så gör det snarast”, upp-
manar Shadi Ghorbani samtliga medlemmar. •

 
Svara på 
SYLF:s otrygghets-
enkät senast 11 
december!



Posttidning B

Vill du hellre läsa 
Moderna Läkare digitalt?

Du kan avsäga dig prenumerationen på papperstidningen  
genom att maila till kansli@sylf.se

Moderna Läkare finns även på Instagram. 
Följ oss gärna där!


