
 

 

April 2020: Till alla medlemmar i Jönköpings läns läkarförening 

Vi ställs alla inför prövningar och utmaningar i dessa svåra tider och stora krav ställs på oss. Vi har 

täta möten med arbetsgivaren i olika sammanhang. Centrala samverkansgruppen, där 

regionledningen ingår, sammanträder med de fackliga organisationerna en till två gånger per vecka 

och oftare om behov uppstår. Det är också tätare möten med samverkan inom kirurgisk och 

medicinsk vård.  

Läkarförbundet har förstärkt sin medlemsrådgivning och svarar på medlemmarnas frågor. Frågor och 

svar och annan information publiceras löpande på https://slf.se/information-om-covid-19/ 

På regionens intranät finns information om riktlinjer och insatser som görs i vår region.  

Sökväg: Regionen / Hälsa och vård / Vårdprevention och smittskydd / Information om coronavirus 

och covid-19 / 

Vi vill särskilt informera er medlemmar om följande: 

 

Covid 19-avdelningar 

Tre vårdavdelningar kommer att öppna för att ta emot och vårda Covid 19-patienter. Följande 

avdelningar är aktuella:  

Länssjukhuset Ryhov: Urologavdelningen. Verksamhetschef Ingrid Erlandsson, medicinskt ansvarig 

Jesper Aagesen Medicinkliniken. 

Höglandssjukhuset: inrättas i Ortopedens lokaler (Hus 26, plan 5). Verksamhetschef Daniel 

Wärnsberg, medicinskt ansvarig Gianni Lucchetti Medicin- och Geriatrikkliniken. 

Värnamo sjukhus: Medicinsk vårdenhet A. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig Magnus 

Cernerud. 

Dessa tre vårdavdelningar kommer att ha vardera 18 vårdplatser och bemannas av överläkare, 

specialistläkare, ST-läkare samt AT-läkare från i huvudsak medicinsk och kirurgisk vård. Redan nu i 

veckan startar man på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset med sex vårdplatser på respektive 

avdelning. I Jönköping öppnas avdelningen i början på v 15. Det finns en planering för utökning med 

ytterligare vårdavdelningar för Covid 19-patienter om behov uppstår.  

 

Skyddsutrustning 

Regionen följer Folkhälsomyndighetens och RJL:s Smittskydd och vårdhygiens riktlinjer. Det finns 

ingen rapporterad brist på skyddsutrustning. Ett tiotal personer på regionens inköpsavdelning samt 

länsförsörjningen arbetar enbart med inköp och distribution som idag sker centralt från regionen.  

https://slf.se/information-om-covid-19/
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=84103
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=84103


Alla som arbetar på de speciella Covid 19-avdelningarna kommer att få obligatorisk utbildning i hur 

man arbetar på säkert sätt med skyddsutrustning.   

 

Arbetsmiljölagen 

Denna gäller fullt ut. Skulle i framtiden en situation uppstå där personalens hälsa riskeras kan 

skyddsombud begära skyddsstopp.   

 

Arbetstidslagen 

Denna gäller fullt ut liksom de lokala arbetstidsavtalen vi har. Skulle situationen längre fram bli mer 

ansträngd finns ett centralt krislägesavtal som innebär längre veckoarbetstid, kortare veckovila samt 

kortare dygnsvila.  

För att krislägesavtal ska vara tillämpligt krävs att krisläge i en kommun eller region konstateras av 

kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning, samt att ett särskilt och likalydande beslut 

om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser. 

 

Skyddsombud 

Skyddsombud (inom Läkarförbundet har klinikombud rollen som skyddsombud) är arbetstagarnas 

representanter på arbetsplatserna. Uppgiften är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom 

att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. På en del av våra 

kliniker saknas skyddsombud vilket kan bli extra märkbart med de omständigheter som vi nu befinner 

oss i.  

På regionens intranät (Personalportalen/Medarbetare/Fackliga organisationer) kan du se vem som är 

klinikombud på din klinik och på vilka kliniker det saknas klinikombud. Den som utses till klinikombud 

måste anmälas i sin roll till arbetsgivaren. Kontakta vårt kansli för mer information.  

 

Närakut 

Förändrad verksamhet för närakuterna i Jönköping, Eksjö och Värnamo är förestående och 

samverkas inom kort.  

 

Stöd till medlemmar och kollegor 

Läkarförbundet har förstärkt medlemsrådgivningen och på förbundets hemsida uppdateras 

information ständigt. Vi i Jönköpings läns läkarförening bistår också för stöd, hjälp och råd. 

Kontaktuppgifter finns på www.slf.se/jonkoping eller maila till lakarforeningen@rjl.se  

Alla anställda i regionen kan också vända sig till Arbetsmiljöenheten, vår företagshälsovård.  

Vi befinner oss i en unik situation, men med gemensamma krafter kommer vi att ta oss igenom detta.  

Hälsningar Jönköpings läns läkarförening / Bengt Hultberg (ordförande) 
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