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På sex år har tillsvidarean-
ställning gått från att vara 
undantag till att vara regel 
för ST-läkare på universitets-
sjukhus. Det visar resultat 
från Sylf:s ST-enkät.

2006 visade en rapport från 
Sveriges yngre läkares fören-
ing, Sylf, att fyra av fem ST-
läkare på universitetssjukhu-
sen saknade tillsvidarean-
ställning. Det fick föreningen 
att dra i gång en kampanj för 
att uppmärksamma ST-lä-
karnas arbetsrättsliga situa-
tion.

Efter lokala förhandlingar på 
de orter som saknade sådan 
policy erbjuder numera samt-
liga universitetssjukhus ST-
läkare fasta jobb. 

Sist ut att införa tillsvida-
reanställning som norm för 
nya ST-läkare var Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala, 2009. 
Som ett resultat har andelen 
fast anställda ST-läkare i 
Uppsala läns landsting ökat 
från 28 procent 2008 till 83 
procent 2011.

Totalt sett har andelen ST-lä-
kare med tillsvidareanställ-
ning ökat från 93 till 95 pro-
cent mellan 2008 och 2011. 
Antalet landsting där samtli-
ga ST-läkare är tillsvidarean-
ställda har ökat från fem till 
åtta.

Michael Lövtrup

läs mer om Sylf:s STenkät på Sylf:s 
webbplats. ‹www.slf.se/sylf›

Nästan alla ST-läkare  
har tillsvidareanställning

Läkarstudent!

Utmanande 
saklig

Som läkarstuderande är du viktig för oss, och jag 
tror att Läkartidningen kan bli viktig för dig. Här får 
du ett provexemplar, så du själv kan bilda dig en 
uppfattning om Sveriges ledande medicinskt veten
skapliga tidskrift. Vi vill vara ett stöd i dina studier, 
väcka ditt intresse och din läslust. Vi vill också ge en 
bred bild av vad som händer i Sjukvårds
sverige. 
Vill du fortsätta att läsa Läkartidningen 
efter provnumret? Då ska du tacka JA till 
vårt fina erbjudande:
n Är du medlem i MSF betalar du 150: 
för 12 mån + 3 extra månader gratis.
n Är du inte medlem i MSF betalar du 
600: för 12 mån + 3 extra månader  
gratis.

Mejla dina uppgifter till  
pren@lakartidningen.se

Välkommen som prenumerant!
Jonas Hultkvist, chefredaktör


