
Arbetstiden är en ödesfråga och
en av Sylfs viktigaste. Ett enat
fullmäktige hade lätt att skriva
under på det. Men det fanns min-
dre frågor som engagerade mer.

❙ ❙ Ulrika Nilsson, ordförande i Sveriges
yngre läkares förening, valde att inleda
sitt öppningsanförande vid Sylfs full-
mäktigemöte i förra veckan med arbets-
tiden. Hon sa att den, i sin koppling till
patientsäkerhet, handlar om trovärdig-
het i förhållande till patienterna. Dessut-
om väntas inom något år en ny arbets-
tidslag.

– Då behöver vi omförhandla delar av
vårt avtal, och inför det är det viktigt att
vi vet vad vi tycker. Med tydlighet kan vi
nå framgång.

Sylfs styrelse hade inför fullmäktige-
mötet författat en arbetstidspolicy. Den
diskuterades av en engagerad grupp vid
ett av tre parallella satellitmöten under
fullmäktiges första dag. 

– Om vi inte får kommer till rätta med
arbetstidsfrågan så kanske vi får en ännu
större bristsituation i läkarkåren, sa Erik
Hulegårdh, styrelseledamot i Sylf.

Enigheten om arbetstidens vikt inne-
bar att den inte tog särskilt stor plats i

mötesförhandlingarna. Vad
som tog i särklass störst
plats under fullmäktigemö-
tet var annars frågan om pri-
vata sjukvårdsförsäkringar
och huruvida dess andel av
sjukvårdsfinansieringen
bör öka.

– Det här är en stor sak
för sjukvården. En majoritet
av styrelsen skulle tycka att
det var kul att driva ärendet
vidare, även om det inte är
en stor Sylf-fråga, sa Ulrika
Nilsson.

Trots det ägnades en hel
förmiddag åt ämnet, som
även varit föremål för dis-
kussion på ett satellitmöte.
Eftersom styrelsen inte var
enig hade ett förslag till po-
licy lags fram i form av ett diskussions-
underlag. (Se LT nr 12/2003) Detta vål-
lade starka känslor både för och emot
den ökning av privata försäkringsmedel
till fem procent av den totala sjukvårds-
budgeten som förespråkades i diskus-
sionsunderlagen. 

– Jag vädjar till församlingen att vi
inte går vidare i frågan, sa Anton Holm-

gren som efter sitt långa anförande mot
fick mötets enda spontana applåd.

Efter att snart sagt varje fullmäktige-
delegat yttrat sig en eller flera gånger
hörsammades hans vädjan, och mötet
beslutade att Sylf inte ska ta ställning om
privata försäkringar.

Sara Hedbäck
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Aktuellt och reportage

Sylfs fullmäktige: Diskussionsunderlag ledde inte till ställningstagande

Debatt om privata försäkringar

Blir sjukvården bättre med större andel privata
sjukvårdsförsäkringar? Både förespråkare och  kritiker
var angelägna om att höras på ett satellitmöte under
Sylfs fullmäktige. 
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Moderna Läkare får ny redaktör

❙ ❙ Vid Sylfs fullmäkti-
ge valdes Helene An-
dersson Molina till ny
redaktör för Moderna
Läkare. Hon säger att
hon vill synliggöra
yngre läkare och föra ut
bilden av dem som hårt
arbetande, ambitiösa
människor. 

David Eberhard,
som varit redaktör i tre
år, avsade sig uppdra-
get då han numera är specialist i psykia-
tri. Många ML-läsare har mött David
Eberhard som en flitig och stundvis kon-
troversiell skribent. Helene Andersson
Molina säger att hon inte heller är rädd
för att sticka ut hakan och att hon kom-
mer att skriva när hon har något att säga.

Håller lägre profil
– Men jag har en lägre profil än David,
säger hon och vill samtidigt uppmana
sina kolleger att själva skriva i ML.

Helene Andersson
Molina har tidigare va-
rit redaktör för Appen-
dix och sitter i den lo-
kala Sylf-styrelsen.
Till vardags finns He-
lene Andersson Molina
i Norrköping som ST-
läkare i ortopedi.

Till ordinarie styrel-
seledamot efter Umut
Erel valdes Tomas
Lindholm. Han har ti-
digare varit ordförande i Sylf Söderman-
land. 

Tomas Lindholm har nyligen bytt in-
riktning och är nu ST-läkare i allmän-
medicin. Det är också primärvårdsfrågor
som han mest vill föra fram i sitt fackli-
ga arbete. Tomas Lindholm tycker att
uppdraget som styrelseledamot i Sylf
ska bli spännande.

– Att få samarbeta med drivna och
kunniga människor, ta del av och forma
framtiden för yngre läkare. (LT)

Fokus på bra forskarmiljöer

❙ ❙ Sylfs styrelse ska vända sig till Läkar-
förbundets utbildnings- och forsknings-
delegation (Ufo) för en utredning av om-
fattning och villkor för forskarblock för
AT- och ST-läkare. Det blev effekten av
en motion till Sylfs fullmäktige angåen-
de forskningsvillkoren för yngre läkare.
Motionären yrkade också på att Sylf
skulle inrätta ett pris för mest forsk-
ningsvänliga sjukhus/klinik som ett sätt
att stimulera en sådan attityd. 

Detta yrkande avslogs emellertid,
och istället beslöt fullmäktige att Sylf
ska verka för att lyfta fram forsk-
ningsvänliga miljöer.

En annan motion som avslogs i sin
helhet var den angående specialistläkar-
lön för ST-läkare som under sin dub-
belspecialisering nått sin första specia-
listkompetens. Ingen hade egentligen
någon invändning i sakfrågan, men 
oenigheten gällde på vilket sätt målet
skulle nås. Sylfs ordförande föreslog
istället att ämnet skulle tas upp vid ett re-
presentantskapsmöte, och därvid lät
fullmäktige sig nöja. (LT)

Helene Anders-
son Molina, ny
redaktör för
Moderna läkare.
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Tomas Lindholm,
ny ordinarie
styrelseledamot i
Sylf.
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