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Vår arbetsmiljö är patientens säkerhet
Inledning
Ett hållbart arbetsliv för alla läkare under hela karriären, från studietiden fram till tiden för
pension, är en av Läkarförbundets viktigaste frågor. En fungerande arbetsmiljö behövs för att
kunna ge patienterna bästa möjliga vård. För att kunna bedriva en god vård måste läkarna
må bra och trivas på arbetet. Läkarförbundet har under flera års tid fått signaler om att många
arbetsplatser har en bristande arbetsmiljö. Vi ser att fler läkare drabbas av psykisk ohälsa
och stressrelaterade besvär i större omfattning än tidigare. Läkarförbundet lägger därför stort
fokus på arbetsmiljöfrågor och arbetar med dessa på olika sätt. Under 2016 fattades beslut
om att genomföra en arbetsmiljöenkät och att anta ett arbetsmiljöpolitiskt program.
I arbetsmiljöenkäten kan man utläsa att många av våra medlemmar har gått ner i arbetstid
för att orka med sitt arbete. En stor majoritet upplever att en hög arbetsbelastning påverkar
patientsäkerheten negativt. Vi vet också att sjukskrivningstalen för läkare ökar. Det är ett slöseri
med samhällsresurser när läkare inte orkar arbeta full tid för att arbetsmiljön brister. En dålig
arbetsmiljö innebär också en risk för att läkare slutar på arbetsplatsen i förtid, vilket leder till
stor personalomsättning och bristande kontinuitet. För att säkra kompetensförsörjningen av
läkare måste arbetsmiljöfrågorna därför prioriteras.
Vad kan då göras för att förbättra läkarnas arbetsmiljö? Som arbetsgivare är man skyldig att
arbeta förebyggande för att motverka dålig arbetsmiljö och diskriminering. Arbetet ska utgå
från vad det finns för utmaningar på den aktuella arbetsplatsen. Där har vi som fackförbund
stor möjlighet att påverka. Det är viktigt att skyddsombud, förtroendevalda och medlemmar
har kunskap om arbetsmiljöfrågor, bland annat om den organisatoriska arbetsmiljön och de
verktyg som kan användas på arbetsplatsen. I detta arbetspolitiska program har Läkarförbundet
belyst vad vi anser vara viktiga frågor samt förslag till åtgärder för att skapa en bra arbetsmiljö.
Målgruppen är främst Läkarförbundets medlemmar, förtroendevalda och skyddsombud men
vår förhoppning är att även andra, till exempel arbetsgivare, kan vara intresserade.
Marina Tuutma
Ordförande Arbetslivsgruppen (ALG)
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Förutsättningar för en god arbetsmiljö i läkaryrket

» Patientens bästa i fokus med ett effektivt nyttjande av resurserna
» Låt primärvården vara basen i sjukvården
» Läkarens dilemman och samhällets förväntningar
» Arbetsmiljöarbetet på den enskilda arbetsplatsen ska vara en del av
verksamheten
» Förebyggande arbetsmiljöarbete lönar sig
» Motverka kränkande särbehandling
» Diskrimineringsfria arbetsplatser utan kränkningar
» Ledarskapet är avgörande för framtidens sjukvård
» Medarbetarskapet har stor betydelse
» Kompetensutveckling under hela yrkeslivet
» Digitala arbetsverktyg ska underlätta arbetet
» Den fysiska arbetsmiljön är viktig
» Rimliga arbetstider under hela yrkeslivet
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Patientens bästa i fokus med ett effektivt nyttjande
av resurserna
Att patientens bästa ska vara utgångspunkten
för sjukvården är viktigt utifrån många olika
perspektiv, däribland god vård och effektivt
resursutnyttjande. En fungerande arbetsmiljö
för läkare är en förutsättning för att ge patienten bästa möjliga vård. Den svenska vården
har de senaste decennierna varit föremål för
en mängd besparingar som av många upplevts ha lett till slimmade organisationer med
ökad detaljstyrning och administration. Det har
uppstått en obalans mellan krav och resurser,
som inte bara påverkar vårdpersonalen utan
även patienter och anhöriga. En obalans som
ytterst drabbar skattebetalarna och samhället i
stort. Det är alltså inte bara viktigt för läkarnas
egen skull utan också för vårdens kvalitet och
sjukvårdssystemets effektivitet.

För att uppnå en god patientsäkerhet krävs
en god arbetsmiljö för läkarna och övrig vårdpersonal. Arbetsmiljölagen är en ramlag. Den
kompletteras av ett antal föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Tillsammans utgör de viktiga
verktyg i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen
är från 1970-talet och dess tyngdpunkt är den
fysiska arbetsmiljön. Dagens och morgondagens sjukvård står inför helt andra utmaningar
när det gäller framför allt den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön.
Sveriges läkarförbund anser att

Om man i vården utgår från patienten innebär
det att läkaren får en helhetsbild av patientens kontakter med sjukvården och patientens läkemedel. Det kan kvalitetssäkra den
medicinska bedömningen vilket både ger en
trygghet för den enskilda läkaren och en högre
vårdkvalité.
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»

vården ska utgå från patientens bästa.

»

en nationell journalöversikt och läkemedelslista ökar vårdkvalitén. En ökad
vårdkvalitet kan i sin tur leda till bättre
utnyttjande av resurser.

»

för patientens bästa måste proffsen til�låtas vara proffs. Läkarnas arbetsmiljö
måste fungera och de måste få använda
sin kompetens på rätt sätt.

»

arbetsmiljölagen bör ses över och anpassas till dagens arbetsliv.
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Låt primärvården vara basen i sjukvården
För att primärvården ska vara basen i sjukvården krävs en balans mellan de resurser och
de krav som faktiskt föreligger. Det är viktigt
att antalet patienter som en läkare ansvarar
för är rimligt i förhållande till uppdraget och att
läkaren har tillräcklig kompetens. Detta leder
till bättre kontinuitet i patient-läkarkontakten
vilket förbättrar läkares arbetsmiljö. Att följa
upp sina patienter ger positiva konsekvenser
för arbetsmiljön på samma gång som det ökar
patientsäkerheten och leder till en effektivare
resursanvändning och ett ökat förtroende för
primärvården.

För att resurserna ska användas optimalt bör
primärvården vara patientens första kontakt
med hälso- och sjukvården, kontakten ska
om möjligt vara med en specialist i allmänmedicin. Ett ökat förtroende för primärvården
ger positiva effekter på patientflöden, arbetsbelastning och tillgång till vårdplatser inom
sjukhusvården.
Sveriges läkarförbund anser att
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»

förtroendet för primärvården ska vara
så högt att det ska vara en självklar
första kontakt för patienterna.

»

en hög tillgänglighet och kontinuitet inom primärvården gynnar såväl
patienter som läkare och andra inom
vården.

»

balansen av resurser och krav måste
kontinuerligt följas upp och utvärderas.
Vid behov ska resurser omfördelas.

»

för att primärvården ska vara basen
i sjukvården måste planeringen av
verksamheten samordnas med kompetensförsörjningen.

»

den strategiska kompetensförsörjningen måste samordnas på såväl nationell som regional nivå. Det gäller både
kompetensförsörjningen i allmänhet
och primärvårdens försörjning av
ST-tjänster i synnerhet.
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Läkarens dilemman och samhällets förväntningar

Läkare har ett ansvarsfullt arbete som är viktigt
för många människor. Med det kommer höga
förväntningar och krav. I arbetet ställs läkare
ofta inför svåra dilemman och avvägningar.
För att läkaren ska kunna klara av att utföra ett
arbete med hög kvalitet behövs resurser och
ett organisatoriskt och socialt stöd. I avsaknad
av detta kan nödvändiga prioriteringar försvåras vilket kan få negativa konsekvenser både
för den egna hälsan och för möjligheterna
att ge säker vård. För sjukhusläkare leder till
exempel brist på vårdplatser till ökad stress,
svåra etiska avvägningar, konflikter mellan
kliniker samt missnöjda patienter. Detta kan i
sin tur leda till att primärvårdsläkare får hantera patienter som egentligen borde ha vårdats
på sjukhus.

Sveriges läkarförbund anser att

Läkare inom primärvården är ofta hårt tidsstyrda vid patientmötet vilket skapar stress både
för läkare och patient. I läkarens sjukskrivande roll ska patienten vara utgångspunkt. Det
måste finnas tid för undersökning av patienter, utfärdande av intyg, rehabilteringsprocessen samt för kontakter med arbetsgivare och
Försäkringskassan.
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»

antalet vårdplatser ska motsvara faktiska behov.

»

sjukrivande läkare ska ha tillräcklig
kompetens, tillräckliga resurser och
tillräckligt organisatoriskt stöd för att
hantera sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden.

»

för att underlätta patientens återgång
i arbete måste läkaren ha rätt verktyg
och förutsättningar.

»

vårdgivarna behöver tydliga och väl
kända rutiner för stöd och hantering
av medarbetare och studenter som
varit involverade i negativa händelser
i vården, varit utsatta för hot och våld
och mot vilka det riktats klagomål.
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Arbetsmiljöarbetet på den enskilda arbetsplatsen
ska vara en del av verksamheten
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för
arbetsmiljön. Det måste finnas ett strategiskt
arbetsmiljöarbete hos varje arbetsgivare där
det tydligt framgår vad som ska uppnås och
hur det ska genomföras. Varje arbetsgivare bör
ha en övergripande målsättning om att vara en
attraktiv arbetsgivare. Sveriges läkarförbund
anser att en attraktiv arbetsgivare är en arbetsgivare med bra villkor och god arbetsmiljö.
Lokala parter måste se till att arbetsmiljöarbetet
genomsyras av ett helhetstänkande. Det är
därför viktigt att skyddsombuden har möjligheter att genomföra sina uppdrag. Ibland kan
det vara en fördel att ta hjälp av extern expertis
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, exempelvis företagshälsovården. Samarbetet med
företagshälsovården bör vara förebyggande,
långsiktigt och utgå från de behov som upptäcks i arbetsmiljöarbetet.

och strategiska arbetsmiljöarbetet skapar delaktighet, engagemang och ger arbetstagarna
en möjlighet att kunna påverka utvecklingen av
den egna arbetsplatsen och underlättar arbetet
med verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
handlar om att arbetsgivare kontinuerligt ska
undersöka och kartlägga den fysiska-, digitala-, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
SAM-hjulet illustrerar de olika momenten.

Det behövs kunskap och förmåga att arbeta
utifrån olika perspektiv och här ger samverkan
med skyddsombud och andra förtroendevalda en bra möjlighet till det. Skyddsombuden
företräder arbetstagarna på arbetsplatsen
och utses av lokalföreningarna. Ju tidigare de
är involverade desto bättre synpunkter kan
de komma med, till exempel i arbetet med
risk- konsekvensanalyser vilket också gynnar
arbetsgivare. En bra samverkan i det lokala

SAM-hjulet, Arbetsmiljöverket 2019
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Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är också
en förutsättning för att förebygga hot och våld
samt diskriminering.

Sveriges läkarförbund anser att

Om en läkare blir sjukskriven ansvarar arbetsgivaren för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det innebär att den som är drabbad av
en skada eller sjukdom ska återfå eller behålla
sin arbetsförmåga och få återgå i arbete.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är ekonomiskt lönsamt. De synliga kostnaderna vid
sjukfrånvaro är enkla att identifiera. Arbetsrelaterad sjukdom innebär också dolda kostnader
i form av produktionsförluster, ökad arbetsbelastning hos kollegorna och sämre vårdkvalitet. En ökad personalomsättning är också
vanligt när det saknas ett systematiskt och
strategiskt arbetsmiljöarbete. Förutom en ökad
arbetsbelastning hos chefer och kvarvarande
personal så ökar de dolda kostnaderna i form
av produktionsförluster som uppstår vid introduktion och upplärning av nyanställda. Brister
i det förebyggande arbetsmiljöarbetet riskerar
patientsäkerheten och vårdkvalitén.
En annan vinst med ett fungerande arbetsmiljöarbete är att det underlättar kompetensförsörjningen i och med att arbetsgivaren blir mer
attraktiv. Kompetensförsörjningen inom vården
är redan idag ett prioriterat område eftersom
det råder stor brist på personal vilken riskerar
att bli större i framtiden.
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»

varje arbetsgivare ska ha en tydlig
arbetsmiljödelegation/ uppgiftsfördelning för sitt arbetsmiljöarbete.

»

arbetsgivarrepresentanter på alla nivåer, såsom chefer och arbetsledare,
ska vara införstådda med sitt arbetsmiljöansvar.

»

arbetsmiljöarbetet ska integreras i
styr- och ledningssystemen.

»

alla arbetsgivare ska ha ett strategiskt
arbetsmiljöarbete där det tydligt framgår vad som ska uppnås och hur det
ska genomföras.

»

lokala parter ska tillsammans arbeta fram strategier för att nå en bättre
arbetsmiljö, med arbetsgivaren som
ytterst ansvarig.

»

arbetsmiljöarbetet är ekonomiskt lönsamt och ökar kvalitén i vården.

»

en hög vårdkvalité och en god och
säker vård kräver verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv.

»

varje arbetsgivare ska ha en tydlig och
känd plan för hur företagshälsovården
användas i det förebyggande arbetet.

»

lokala parter i samverkan ska arbeta
fram rutiner för användandet av företagshälsovården för organisationen,
gruppen och individen.

»

den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön samt den digitala tekniken särskilt ska prioriteras.

»

arbetsgivaren som ansvarig för rehabilitering ska se till att tillgång till vårdgivare med kompetens att behandla
läkare finns.
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Motverka kränkande särbehandling

Hög arbetsbelastning, tidspress och stora
organisatoriska förändringar ökar risken för
en dålig arbetsmiljö med kränkningar som
följd. Arbetsgivaren måste arbeta aktivt för
att motverka kränkande särbehandling. Som
sjukvården ser ut idag är det särskilt viktigt för
arbetsgivare att arbeta förebyggande och se
till att risken för konflikter, mobbning, trakasserier och liknande minskar.

Sveriges läkarförbund anser att
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»

alla arbetsplatser ska vara fria från
mobbning, trakasserier och kränkande
särbehandling.

»

arbetsgivaren ska ha en skriftlig policy
där det framgår att kränkande särbehandling inte är acceptabelt på arbetsplatsen.

»

chefer och skyddsombud ska utbildas
i förebyggande arbete kring kränkande
särbehandling.

»

arbetsgivaren ska ha kända rutiner för
hur situationer gällande kränkningar ska
hanteras.

»

arbetsgivaren ansvarar för att kränkande särbehandling utreds. Vid behov kan
en oberoende part, såsom företagshälsovården, genomföra utredningen.
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Diskrimineringsfria arbetsplatser

Arbetsplatser där medarbetarna har olika perspektiv och erfarenheter bidrar till gruppens
välmående och utveckling. Det är viktigt att
människor oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
ges samma förutsättningar. Detsamma gäller
föräldralediga.

målet att ingen enskild ska bli diskriminerad.
Det främjande arbetet syftar till att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika
grupper. Arbetet ska göras i samverkan med
arbetstagarna. De aktiva åtgärderna kan se
olika ut, men ska omfatta arbetsförhållanden,
anställningsvillkor, rekrytering och befordran,
kompetensutveckling och möjlighet att förena
arbete och föräldraskap. Vidare ska åtgärder
vidtas för att förhindra trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier.

Arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga
och förhindra diskriminering. Arbetsgivaren
kan med fördel använda sig av samma metod
som i det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM). I praktiken innebär det att arbetsgivaren löpande ska arbeta förebyggande med

Sveriges läkarförbund anser att
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»»

alla arbetsplatser ska vara fria från
diskriminering.

»»

det ska finnas en policy mot diskriminering. Policyn ska vara väl känd på
arbetsplatsen.

»»

arbetet mot diskriminering ska tydligt
utgå från alla diskrimineringsgrunder
där det ska finnas åtgärder och mål
för alla grunder.

»»

arbetsgivarens förebyggande arbete
mot diskriminering ska vara välkänt
på arbetsplatsen.

»»

arbetsgivaren ska ha kända rutiner för
hur situationer gällande diskriminering,
kränkningar och missgynnande som
har samband med föräldraledighet ska
hanteras.
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Ledarskapet är avgörande för framtidens sjukvård

För att medarbetare och verksamheter ska nå
sin fulla potential är ledarskapet avgörande.
Kunskapsintensiva verksamheter som sjukvård, forskning och läkemedelsindustri är
beroende av engagerade och kunniga chefer.
Läkare är den profession som har bäst förutsättningar att leda och utveckla sådana verksamheter. För att läkare ska välja chefsrollen
krävs dock en god arbetsmiljö och mandat och
resurser för att styra och leda verksamheten.

Sveriges läkarförbund anser att
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»»

chefens ansvar, mandat och resurser
ska överensstämma och ge möjlighet
för chefen att styra och leda verksamheten.

»»

chefer ska kunna stödja medarbetarna
i det professionella yrkesutövandet.

»»

antalet direktunderställda medarbetare inte bör överstiga 25 personer.

»»

chefer ska genomgå kontinuerlig
kompetensutveckling inom chef- och
ledarskap.

»»

HR-funktioner ska vara stödjande och
tillgängliga i såväl det förebyggande
och visionära arbetet som i den dagliga verksamheten.

»»

chefer måste få förutsättningar att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

»»

chefer och skyddsombud ska genomgå kontinuerlig arbetsmiljöutbildning
tillsammans.
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Medarbetarskapet har stor betydelse

Medarbetarskap handlar om den anställdes
roll på arbetsplatsen. Medarbetarskap kan
innebära olika saker för olika personer men
handlar i grunden om det egna ansvaret
för relationen till arbetet, sin chef och sina
kollegor. Ansvaret kan inte tas utan att det
finns förutsättningar och tydlighet för vilka
värderingar som gäller på arbetsplatsen. För
en läkare är det tydligt att det i yrkesrollen
ingår ett ansvarstagande för patienterna. På
motsvarande sätt så bör det i medarbetarrollen vara tydligt vad som förväntas. Läkarens
arbete är många gånger ett ensamt arbete
och det finns inslag som det inte går att fullt ut
förbereda sig för. Därför är det viktigt med tid
för reflektion och kollegialt erfarenhetsutbyte.

Alla läkare har även möjlighet att anonymt
vända sig till förbundets kollegiala rådgivare
där de har möjlighet att prata med en stödjande kollega.
Sveriges läkarförbund anser att
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»»

alla läkare ska genomgå en strukturerad introduktionsutbildning vid byte av
tjänst, arbetsställe eller efter längre
frånvaro.

»»

det måste finnas möjligheter till kollegialt stöd på arbetsplatsen.
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Kompetensutveckling under hela yrkeslivet
Kompetensutveckling är en viktig komponent
för den enskilda läkarens arbetsmiljö och ytterst
för patientsäkerheten. Det är också viktigt att
det är en lärande arbetsmiljö med möjlighet att
diskutera svåra fall och avvägningar. Erfarna
läkare ska ges förutsättningar att dela med
sig av sin kunskap och erfarenhet, dels kollegialt och dels genom handledning. Många ATläkare saknar idag handledning vilket påverkar
såväl kompetensförsörjning som en god och
säker vård.
Sveriges läkarförbund anser att
»» kontinuerlig kompetensutveckling
under hela yrkeslivet är en absolut
förutsättning för ett hållbart yrkesliv
i ett kunskapsintensivt och ansvarsfullt arbete som läkararbetet samt
för en god och säker vård.
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»»

erfarna läkare ska ges förutsättningar
och möjlighet och tid att handleda
kollegor som är under utbildning.

»»

alla läkare ska få adekvat fortbildning
och att det är arbetsgivarens ansvar.

»»

läkare under vidareutbildning ska ges
reella möjligheter till handledning genom hela utbildningstiden.

»»

privata vårdgivare bör ges förutsättningar att på samma villkor som
landstingsdrivna vårdgivare bedriva
vidareutbildning och fortbildning av
läkare.
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Digitala arbetsverktyg ska underlätta arbetet
Digitala system kan effektivisera sjukvårdens
administration, stärka samverkan med andra
vård- och omsorgsgivare, stödja läkaren i
det kliniska beslutsfattandet och därigenom
underlätta läkarens arbete. Digitala system
skapar också nya möjligheter för patienter att
vara delaktiga i sin egen vård. För att digitala
verktyg ska fungera på dessa sätt krävs rätt
förutsättningar.
Sveriges läkarförbund anser att
»»

IT-system måste kunna kommunicera
med varandra över verksamhets- och
huvudmannagränser.

»»

bra IT-system kännetecknas av
snabbhet och användarvänlighet,
samt av att de är väl integrerade i
verksamheten.

»»

vårdpersonal ska ha tid och mandat
att koordinera vården av patienterna.
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»»

vårdpersonalen ska genomgå kontinuerlig kompetensutveckling inom
IT-miljöerna.

»»

kliniskt verksamma läkare och andra
berörda vårdprofessioner ska medverka vid utveckling och upphandling
av IT-system och tillhörande supportavtal.

»»

vårdpersonalen ska genomgå kontinuerlig kompetensutveckling inom
IT-miljöerna.

»»

arbetsgivaren ska kontunuerligt, i
samverkan med lokala parter, göra
risk- och konsekvensanalyser av befintliga digitala arbetsverktyg i enlighet med SAM.

»»

regelbundna digitala skyddsronder
ska genomföras och erfoderliga
handlingsplaner för åtgärder ska
upprättas. Grundchecklistor för de
digitala skyddsronderna ska vara utformade i samverkan för den enskilda
arbetsenheten.
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Den fysiska arbetsmiljön är viktig
Den fysiska arbetsmiljön har stor betydelse för
läkare eftersom långa arbetspass tillbringas på
arbetsplatsen. Utformningen av jourrum, mottagningsrum och administrativa arbetsplatser
ska utformas utifrån läkarnas behov. Det är
även viktigt att minimera avstånden mellan de
olika arbetsställena. Det måste finnas möjlighet
för den enskilda läkaren att genomföra samtal
med patienter och anhöriga i en lämplig miljö.
Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsplatsen utformas på ett sätt som förebygger hot
och våld. Utformningen bör göra det möjligt
att hantera sekretessbelagda patientuppgifter
i enlighet med gällande regelverk.

Sveriges läkarförbund anser att
»»

läkare på ett tidigt stadium ska vara
involverade i utformningen av arbetsplatser, mottagningsrum och jourrum.

»»

jour- och mottagningsrum ska vara
utrustade för det avsedda syftet och
så långt det är möjligt vara utformade
med insläpp av dagsljus.

»»

samtliga läkares arbetsplatser ska
ha god ljudisolering samt ha en god
ventilation.

»»

läkarnas administrativa arbetsplatser
ska vara utformade så att patientsekretessen kan upprätthållas.

»»

arbetsgivaren ska ansvara för att lokalerna är utformade på ett sätt som
förebygger hot och våld.

Rimliga arbetstider under hela yrkeslivet
Antalet landsting som blir regioner ökar och
många läkares arbetsgivare får en större geografisk spridning. Det kan innebära att många
läkare blir tillfälligt placerade på andra arbetsställen vilket kan leda till ökad restid. Det är
viktigt att det finns en balans mellan arbetsliv och privatliv. Behovet av balans i livet är
konstant men under perioder kan det finnas
särskilda behov.

Sveriges läkarförbund anser att
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»»

läkare som av arbetsgivaren tillfälligt
är placerade på andra orter ska resa
på arbetstid.

»»

föräldraskap och kliniskt arbete ska
kunna kombineras på ett bra sätt.

»»

gravida läkares önskemål om jourbefrielse ska tillgodoses.

»»

dygns- och veckovilan ska respekteras.

»»

äldre läkares begäran om befrielse
från nattarbete ska beaktas.
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Inspirationsbilaga för arbetsgruppen
Nedanstående frågeställningar är tänkta att fungera som inspiration och diskussionsunderlag
för arbetsgruppen.
»»

Har arbetsgivaren en tydlig policy för arbetsmiljöarbetet?

»»

Har arbetsgivaren gjort en undersökning när det gäller hot och våld på vår enhet?
När gjordes den?

»»

När uppdaterades rutinerna om hot och våld? Är rutinerna kända av alla som arbetar
inom enheten?

»»

Har en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (till exempel
gällande arbetsbelastning, kränkande särbehandling, arbetstider, utbildning) gjorts?
När gjordes den?

»»

Vilka risker framkom? När ska eventuella risker vara åtgärdade?

»»

Har en undersökning av den digitala arbetsmiljön gjorts på vår enhet? När gjordes den?

»»

Vilka risker framkom? När ska eventuella risker vara åtgärdade?

»»

Har arbetsgivaren en tydlig policy för diskriminering och kränkande särbehandling?

»»

På vilket sätt bedrivs det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling och
diskriminering inom enheten?

»»

Har vi rutiner för hur situationer gällande diskriminering, kränkningar och missgynnade
som har samband med föräldraledighet ska hanteras? Känner alla till rutinerna?

»»

Vilka förutsättningar har erfarna läkare att ge kollegor handledning?

»»

Har enheten någon strukturerad introduktionsutbildning för nya kollegor?

»»

Vilka möjligheter finns för kollegialt stöd?

»»

Har vi ett skyddsombud på enheten? Om inte, kontakta lokalföreningen för vägledning.
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Inspirationsbilaga för förtroendevalda och
lokalföreningar inom Sveriges läkarförbund
Förutom ovanstående frågeställningar kan lokalföreningar och förtroendevalda med fördel även
använda nedanstående punkter som inspiration och diskussionsunderlag.
»»

Hur arbetar lokalföreningen strategiskt tillsammans med andra lokala fackliga representanter och arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor?

»»

Vilka är de gemensamma målsättningarna?

»»

Vilka strategier och aktiviteter har arbetats fram för att nå den gemensamma målsättningen i det strategiska arbetsmiljöarbetet?

»»

Har arbetsgivaren en tydlig vision om det förebyggande arbetsmiljöarbetet i samarbete
med företagshälsovården?
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lakarforbundet.se
Växel 08-790 33 00
Medlemsrådgivningen
- när du behöver råd och stöd kring din anställning
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10
Medlemsadministrationen
- när du har frågor om ditt medlemskap
medlem@slf.se
08-790 35 70

#vitaransvar #tryggvard

