Årsberättelse från Fackliga sekreteraren SFKF verksamhetsåret 2018/2019
Under året har undertecknad deltagit i läkarförbundets (SLF) fullmäktige som observatör, två
representantskapsmöten
för
specialitetsföreningarna
samt
på
fortbildningsmingel/informationskväll på SLF. Har informerat styrelsen om mötena.
På SLFs fullmäktige i november 2018 avhandlades ca 50 motioner. Den motion med flest
avsändare tog upp den stora frustrationen som många läkare upplever kring IT-miljön på
sjukhusen, den röstades igenom och innebär att förbundet ska arbeta för att läkare får större
inflytande i it-utvecklingen. Ett urval av andra motioner som antogs är att SLF ska undersöka
principerna för hur sakkunniggrupperna sammansätts i arbetet med nivåstrukturering av den
nationellt högspecialiserade vården, att underläkares löner ska vara en prioriterad fråga för
SLF, att SLF ska verka för att studierektorernas roll och mandat ska vara tydliga och att alla
specialiteter ska ha tillgång till en studierektor.
På specialitetsföreningarnas representatskapsmöten är ett stående inslag information från
SLFs ordförande angående aktuella sjukvårdspolitiska och fackliga frågor som förbundet
driver och arbetar med. Två ödesfrågor enligt SLF är en av staten reglerad fortbildning för
läkare samt att fler läkare ska bli chefer.
På båda representatskapsmötena har presentationer gjorts av Socialstyrelsens uppdrag om
nivåstrukturering av vården samt SKLs arbete med kunskapsstyrning med framtagande av
flera nationella program- och samverkansområden. Under hösten 2018 träffade SLF en
överenskommelse med Nationellt system för kunskapsstyrning som innebär att
specialitetsföreningarna ska ges möjlighet att nominera ledamöter till de Nationella
arbetsgrupper som kan komma att tillsättas av de Nationella programområdena (NPO).
Specialitetsföreningarna ska även involveras inför NPO:ernas nominering av ledamöter till
Socialstyrelsens sakkunniggrupper inom arbetet med nationellt högspecialiserad vård. Detta
diskuterades vid mötet i nov 2018 där det framkom att många specialitetsföreningar upplevde
att man inte var tillräckligt delaktig i processen, däribland vår egen specialitet som inte är
representerad i NPO- gruppen medicinsk diagnostik. På vårt styrelseinternat i jan 2019
diskuterades frågan och styrelsen har sedan arbetat med att försäkra att vår specialitet ska ha
inflytande.
Övriga frågor av intresse på representantskapsmötena har bland annat varit Socialstyrelsens
pågående arbete för kompetensförsörjningen inom hälso-och sjukvården där de bett om hjälp
från specialitetsföreningarna med kartläggning av antalet befintliga ST-läkare och

specialistläkare. Tillgången på läkare har ökat men regionerna bedömer att det råder brist
totalt och inom flera olika specialiteter. Enbart fyra föreningar har rapporterat balans mellan
tillgång och efterfrågan av läkare.
SLF juridiska avdelning informerade om konsultationsläkare som kan bistå SLFs juridiska
avd med medicinska expertutlåtanden när någon blir anmäld och uppmanade varje
specialitetsförening att utse en sådan. SFKF styrelse har utsett en konsultationsläkare, mera
information om detta kan fås från SLF eller från SFKF.
På SLFs fortbildningsmingel i jan 2019 presenterades rapporten "Fortbildningsenkät 2018"
och resultatet diskuterades av SLFs ordförande tillsammans med Socialutskottets ordförande
samt representanter från Socialstyrelsen och en patientförening. Socialministern deltog som
gäst.
Från rapporten framkom att läkarnas tid för fortbildning ligger kvar på samma låga nivåer
som vid förra enkäten. Tiden för fortbildning för specialistläkare har minskat kraftigt, från 9,1
dagar 2005 till 6 dagar 2017. Resultatet är långt ifrån de tio dagar extern fortbildning per år
som SLF bedömer krävs. SLF fortsätter att driva frågan med en nationell reglering av
fortbildningen i form av en föreskrift (dock ej certifiering) samt en obligatorisk extern
uppföljning.
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