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Under året har läkarförbundet(SLF) haft två läkardagar med gemensam 

informationsförmiddag för både lokal-och specialistföreningarnas representanter och 

eftermiddag för specialistföreningarnas representatskap. Undertecknad har deltagit i ena 

läkardagen samt bevakat i efterhand den andra samt SLFs fullmäktigemöte. Har informerat 

styrelsen om mötena. 

 

På SLFs fullmäktige i november 2010 avhandlades ca 50 motioner och 7 propositioner. 

Motionerna om övertid och registrering av arbetstid var några av de mest debatterade under 

fullmäktige. Bland annat beslutades att SLF ska arbeta för att även icke beordrat 

övertidsarbete ska ersättas enligt avtal och att detta skall registreras adekvat av arbetsgivaren.  

Ett urval av andra motioner som antogs är att SLF ska verka för att läkare regelbundet ska ha 

tid avsatt för arbete som inte är direkt patientnära-till exempel verksamhetsutveckling och 

handledning som läkare ofta utför på sin fritid. SLF ska även påtala behovet av utökad ALF-

finansiering av verksamhetsförlagd utbildning (VIL) under grundutbildningen och arbeta för 

att öka meritvärdet av handledning/utbildning för läkare. 

I övrigt beslutades att medlemsavgiften i SLF höjs med 48 kronor för yrkesverksamma 

medlemmar. 

SLFs ordförande Heidi Stensmyren talade om läget på arbetsmarknaden för läkare som enl 

henne är det sämsta sedan 1990-talet. Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler 

nedskärningar är på gång samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För 

dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat. Hon tog 

upp det då aktuella största varslet genom tiderna för läkare på Karolinska 

Universitetssjukhuset( som dock lyckligtvis drogs tillbaka i september 2020). 

 

Specialitetsföreningarnas representatskapsmötet hösten 2019 ägnades till största delen åt 

ST-utbildningsfrågor där olika aspekter på kvalitetssäkringen av ST-utbildningen 

diskuterades. Enl SYLF är några av de viktigaste frågorna schemalagd handlednings-och 

undervisningstid, att ST-utbildningen kvalitetsgranskas samt att det finns schemalagd tid för 

egna studier både på hemmakliniken och på sidotjänstgöringarna. Mötesdeltagarna tyckte 

också att det är viktigt att föreningarna anordnar kurser eller åtminstone stöttar annan 

kursverksamhet för att bidra till att i första hand täcka det basala behovet och att man som 

förening ser till att involvera ST-läkarna i föreningens arbete. Även obligatorisk 

specialistexamination diskuterades.  

Lipus informerade om sin aktuella verksamhet, bl.a. om antalet granskningar som görs, om 

resultaten från granskningarna på aggregerad nivå och om ett nytt kurscertifieringsverktyg. 

Man redogjorde också för vad som händer efter en SPUR-inspektion. Socialstyrelsen 

informerade om SK-kursverksamheten. 

 



Specialitetsföreningarnas representatskapsmötet våren 2020 hölls på distans. Mötet 

avhandlade den pågående pandemin och dess påverkan på SLF och specialistföreningarna 

samt på dess påverkan på utbildning och forskning .  

 

Heidi Stensmyren informerade om statens ansvar för läkemedel och skyddsutrustning och att 

Covid-19 ingår i arbetsskadeförsäkringen.  

 

Det befintliga läkaravtalet har förlängts från 1 april till 31 oktober eftersom avtalsrörelsen 

skjutits fram pga pandemin.  

  

Sofia Rydgren Stale informerade om att BT senareläggs till 1 juli 2021 och berättade om 

påverkan på grundutbildning VFU/VIL. Man diskuterade pandemins påverkan på ST där det 

påtalades att om arbetsgivaren orsakar försening i ST är det arbetsgivarens skyldighet att 

betala specialistlön när ST-läkaren skulle ha varit färdig specialist.  

I övrigt framkom missnöje från flera specialitetsföreningar över att inte ha möjlighet att 

påverka nationella programområdenas arbete.  
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