Facklig sekreterare 2016-2017
Har under året deltagit i läkarförbundets(SLF)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 rundabordssamtal om ledarskap inom vården där deltagarna
lyfte fram vikten av att ha chefer i vården med medicinsk kompetens. En av
förbundsstyrelsens(FS)propositioner var att SLF ska fortsätta arbetet med att få fler läkare
som chefer, antalet ska ha dubblerats till 2020. Policy och handlingsplan för detta samt
propositionerna om reviderade etiska regler för SLF och Verksamhetsplan strategi 2020
antogs av fullmäktige. I övrigt talade vikarierande hälso-och sjukvårdsminister Annika
Strandhäll om sjukvårdens utmaningar där hon tog upp bla kompetensförsörjningen, bristen
på bra och ändamålsenliga digitala verktyg, vårdköer och ersättningssystemen
som problemområden.
Från specialistföreningarnas representantskapsmöten kan nämnas resultatet av SLFs
intervjuundersökning med alla ordföranden för specialistföreningarna med syftet att kartlägga
föreningarnas viktigaste verksamheter, svårigheter och att få reda på vad SLF skulle kunna
bidra med för att stärka föreningarnas verksamhet. En slutsats var att det finns stora skillnader
i förutsättningar att driva specialitetsspecifika frågor i Sverige och att SLF bör kunna därför
erbjuda mer stöd med administrativa funktioner, utbildning i styrelsearbete och underlätta
/förbättra kommunikationen mellan föreningarna inte minst vid drivandet av gemensamma
frågor.
Övriga frågor av intresse på mötena har bl a varit ökning av antalet
sammanhållna/övergripande SPUR-inspektioner, information från Socialstyrelsen om
pågående projekt/utredningar tex kartläggning av behov och utbud av SK-kurser, förslag om
att omvandla ST-rådet till ett nationellt forum för samordning och framtagande av bättre
underlag/statistik nationellt om läkares specialisering mha ST-registret för att underlätta för
planering av ST-tjänster.
Till ny ordförande för specialistföreningarnas representantskap valdes i april 2017 Ragnar
Westerling, professor i socialmedicin i Uppsala.
Läkarnas fortbildning är en återkommande fråga där SLF vill driva fram en föreskrift för
fortbildning, dock ej i form av recertifiering. Någon information om hur detta konkret ska
göras har inte presenterats, däremot har en kommande uppdaterad fortbildningspolicy
aviserats. Enligt den senaste fortbildningsenkäten riktad till specialistläkare 2016 har antalet
dagar för extern utbildning sjunkit från 8,5 till 6/år och tiden för internutbildning/egen
fortbildning ligger kvar på ca 1-2 h/v vilket är fortfarande långt ifrån SLFs mål med minst en

halv dag per vecka sammanlagt för internutbildning/egen fortbildning och minst 10 dagar per
år för extern utbildning.
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