Årsberättelse från facklig sekreterare 2015-2016
Har under året deltagit i läkarförbundets två representantskapsmöten för
specialistföreningarna samt i SLF fullmäktige som föreningens observatör. Har informerat
styrelsen om mötena muntligt samt med skriftliga sammanfattningar. Har tillsammans med
ordförande och olika styrelseledamöter deltagit i hanteringen av remissflödet där de besvarade
remisserna finns listade på hemsidan.
SLFs fullmäktige inleddes med en hearing/paneldiskussion om läkarkontinuiteten inom
vården. De livligaste diskussionerna uppstod ffa vid genomgången av de talrika motionerna
där undertecknad deltog i ett av två parallella utskottsmöten där de flesta motionerna berörde
läkares arbetsmiljö, reglering och rapportering av jour-och arbetstider samt om läkare som
chef och ledare. Även bristen av utbildning/fortbildning/forskning inom vårdvalet berördes.
Alla tre propositioner från förbundsstyrelsen antogs av fullmäktige; Nytt sjukvårdspolitiskt
program för Sveriges läkarförbund samt två stadgeändringar-en med anledning av namnbyte
för medicine Studerandes Förbund till Sveriges Läkarförbund Student, den andra med
anledning av nytt medlemsregister.
Specialistföreningarnas representantskap är ett organ för information mellan
specialistföreningarna och SLFs styrelse och är rådgivande till förbundsstyrelsen. På en del av
mötena är även representanter från SLS med då gemensamma frågor presenteras. SLF och
SLS vill tydliggöra att de samarbetar bla genom regelbundna möten mellan ledningarna och
kring olika sakfrågor och remisser men att det är viktigt med två organisationer eftersom
uppdragen delvis är olika.
Ett stående inslag är information från SLFs ordförande om vilka aktuella frågor förbundet
aktivt arbetar med där bla kan nämnas läkarnas arbetstid, jourarbetet samt fortbildningsfrågan.
Ordföranden tar även med sig frågor från representantskapet till förbundsstyrelsen.
Nytt från och med mötet hösten 2015 är inslaget där några föreningar fått presentera sin
verksamhet och/eller ett aktuellt projekt på varje möte. SFKF kommer också att göra detta, ej
ännu bestämt när.
Frågor av intresse på specialistföreningarnas representantskapsmöten har bl.a varit ST-frågor,
information om LIPUS verksamhet samt SPUR-inspektioner, information från utredningen
om ”ny indelning av län och landsting”, IT i vården samt presentation av SLFs arbete med det
Nya sjukvårdspolitiska programmet.
Läkarnas fortbildning är en fortsatt högt prioriterad fråga som återkommer på
representantskapsmötena. Det är även en tydlig gemensam fråga för SLF och SLS där båda är
överens om vikten av struktur och planering för fortbildning och balans mellan produktion
och utrymme för fortbildning. Mot bakgrund att implementeringen av EUs sk

Yrkeskvalifikationsdirektiv (YKD) inte kommer att leda till någon föreskrift på
fortbildningsområdet i Sverige kan man enligt SLF t.ex. inrikta arbetet mot förtydligande av
ledningsföreskrifter, det ät dock viktigt att driva fortbildningsfrågor på hemmaplan och
argumentera för värdet av fortbildning. Man rekommenderade även att lyfta fram goda
exempel (på SFKF höstmöte 2015 presenterade Sven-Olof Granstam Uppsalas fina exempel
på internutbildning bla i form av studiecirklar).
Eftersom bevakning samt drivande av fortbildnings-och ST-utbildningsfrågor kräver mycket
tid och engagemang har en utbildningsgrupp bildats inom styrelsen där undertecknad ingår
tillsammans med utbildningssekreteraren samt tre styrelseledamöter. Exempel på pågående
uppgifter är sammanställande av listor dels med rekommenderad litteratur för ST-läkare, dels
med kommande och tidigare kurser både för ST-läkare och specialister.
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