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1. Styrelse 

Ordförande   Yvonne Dellmark  
 
Vice ordförande  Christer Almgren Lidman    
 
Huvudskyddsombud   Christer Almgren Lidman 
 
Funktion Akut   Mikael Nilsson 
   Jakob Wilton 
    
Tema Barn- och kvinnosjukvård Stavroula Anastasopoulou  
   Johannes Jacks 
 
Bild och funktion  Anna Laveskog 
   Olof Jonmarker 
   Kent Lund 
 
Tema neuro   Amir Samadi 

Anders Fytagoridis 
Anna Laveskog 

 
Tema hjärta och kärl  Kari Feldt tom jan  

Mona Ahmed adjungerad 
 

Tema inflammation och infektion Marie Hildeman tom feb 
Christer Almgren Lidman 
 

PMI    Niklas Grevfors 
Lars Gunnarsson 
Mitua Mehra 
 

Tema cancer   Magnus Hellström 
 
Tema åldrande  Ulf Öhlund 
 
Tema Trauma och Reparativ Medicin Helena Genberg 
 
Underläkarfrågor (eg sylf)  Samuel Bruchfeld adjungerad jan-nov  
 
KUL   Vakant 
 
HP    Vakant 
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För styrelsen i central samverkan; 

 
Sjusam   Yvonne Dellmark 
   Anna Laveskog 
 
BeNK   Yvonne Dellmark 
   Mikael Nilsson 
 
HuNK   Mitua Mehra 
   Christer Almgren-Lidman 
   Jacob Wilton 
 
BAG   HSO (Christer) 
 
KP   Yvonne Dellmark   
UOI   -    
AOS   Kent Lund 
 
SSVP   Yvonne Dellmark 
 
    
MT/IKT   Mitua Mehra 

Christer Almgren-Lidman 
 
Ehälsa och IT   Amir Samadi 

Anna Laveskog 
Kent Lund  

 
FoU Samverkan  Annette Bruchfeld   

Ylva Vladic-Stjernholm 
 
HR samverkan   Yvonne Dellmark 
   Anders Fytagoridis 
 
Under året har de centrala staberna omorganiserats: 
 
KP, SSVP har bildat Vårdstaben Yvonne Dellmark,   
   Mikael Nilsson, Niklas Grevfors (ersatt vid olika tillfällen) 
 
AOS har delats på flera enheter Kent Lund 
 
Förhandlingsdelegation  Yvonne Dellmark (sammankallande) 
   Lars Gunnarsson 
   Niklas Grevfors 
   Stavroula Anastasopoulou 
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Arbetsmiljögrupp  Kristina Ullskog 
   Christer Almgren-Lidman 
   Stavroula Anastasopoulou 
   Mikael Nilsson 
 
Styrelsens arbetsgrupp för likabehandling Helena Genberg 
   Mitua Mehra 
   Kari Feldt tom jan 
   Mari Hildeman tom feb  
   Johannes Jacks from feb. 
    
 
Stockholms LF   Yvonne Dellmark (1:e vice ordförande)  

Christer Almgren-Lidman (ledamot) 
 
Sjukhusstyrelsen Yvonne Dellmark (styrelsen är en nämnd, där 

personalrepresentant har närvaro och yttranderätt, ej besluts- 
eller förslagsrätt) 

 
 
Utöver ovanstående representation deltar ytterligare lokala företrädare i Tema/funktions samverkan enligt: 
 
Tema Barn och Kvinnosjukvård Emma Aronsson, Clara Brandvist 
Tema TRM Emmy Nykvists, Jessica Gahm, m fl….. 
Tema Cancer  Tomas Thiel, ny ledamot! 
Hjärta Kärl Juliane Jurga 
 
Vi har också via Stockholms läkarförening varit representerade i Centrala Sacorådet: 
 
Yvonne Dellmark, Ordförande Centrala Sacoråde Region Stockholm:s styrelse 
 
Magnus Hällström, Annette Bruchfeld, Anna Laveskog ledamöter i Centrala Sacorådet Region Stockholm 
 
Anna Laveskog och Magnus Hällström som revisorer. 
 

2. Valberedningen 

Valberedningen 2019 består av: Cathrin Hällström, sammankallande, därutöver valdes av årsmötet Kenneth 

Palmér, Ernesto Sparrelid, Linda Appelberg, Johanna Borg Bruchfeld, Annette Bruchfeld och Clara Brandkvist. 

Av dem har Ernesto Sparrelid och Clara Brandkvist avsagt sig rollen på grund av antagen chefsroll. 

3. Personal 

Vi har en ombudsman/administratör (Kristina Ullskog) som arbetar lokalt med sektionen. Anställningen finns i 

Stockholms Läkarföreningen, under Stockholms Läkarföreningens kanslichef. All ekonomi hanteras i 

Stockholms Läkarförening, redovisas och revideras där.  
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4. Styrelsen 

Styrelsens ledamöter valdes på årsmötet och konstituerade sig vid första mötet i december enligt ovan. 

Styrelsen valde att adjungera Mona Ahmed och Samuel Bruchfeld på konstituerade styrelsemöte i december 

för att förstärka arbetet med underläkarfrågor. Mona har under hösten tagit över uppdraget som temaombud 

för Hjärta Kärl. 

 Förändringar under året; Kari Feldt avgick på egen begäran från styrelsen i januari, men kvarstod som 

klinikombud och stöd till ersättare på temanivå. Marie Hilderman avgick på egen begäran i februari. Samuel 

Bruchfeld avböjde adjungeringen i oktober. Styrelsen har träffats månadsvis och t.o.m. november månad 

sammanstrålat i 12 protokollförda möten inklusive två dagars internat i februari. Av de två dagarna är en för 

aktuella frågor för styrelsen, den andra facklig utbildning. 

Styrelseledamöterna arbetar främst inom sina egna teman och har därutöver deltagit i centrala möten. Se 

egna redogörelser nedan. 

 

5. Ordförande 

Ordförande har i sin roll varit länk mellan sjukhusledningen/olika informationsorgan och styrelsen. 

Genom att delta i såväl presidiearbetet i Stockholms läkarförening som de centrala samverkansgrupper inom 

Regionen som följer på arbetet i centrala Sacorådsstyrelsen har vi många emöjligheter att framföra vår 

ståndpunkt till politiker och tjänstemän. 

Styrelsen har också gemensamt tagit ställning i olika frågor vilket synts i flera uttalanden och debattartiklar. 

Det har varit ett händelserikt år. Under våren genomfördes den sista löneöversynen inom ramen för det 

treåriga löneavtal som löper ut mars 2020. Vi hade som mål att vid revisionen sammanställa behovet av 

konverteringar till högre befattning då vi uppfattat att detta utgjort problem i många verksamheter. Det 

arbetet försvårades avsevärt av ett generellt anställningsstopp infört av ekonomiska skäl under våren. Varje 

anställning inklusive konverteringar har krävt dispens direkt från sjukhusledning. Vår ambition var att 

intensifiera arbetet med konverteringar under hösten, men det kunde inte genomföras som planerat på grund 

av det två varsel som lagts.  

Vi har under hösten besvarat läkarförbundets enkät inför avtalsröreslsen 2020. 

Det första varsel 550 kom redan under våren. Av de administrativa tjänsterna, där förhandlingar ännu inte är 

helt avslutade, identifierades totalt delar av tio läkartjänster, där ännu ingen fått en uppsägning på grund av 

arbetsbrist. För att arbeta med de här frågorna skapades en omställningsgrupp där läkarföreningen 

representerats av Anna Laveskog och Yvonne Dellmark. Vi har haft hjälp av Stockholms kansli i att bearbeta 

frågorna tillsammans med vår ombudsman.  Den stora frågan för läkarföreningen har varit hur vi ska hantera 

turordningskretsarna. I det första varslet har vi skrivit ett avtal att lägga samman Huddinge och Solna site för 

turordningsinordning. Det avtalet gäller enbart varsel 1. Frågan behöver ånyo diskuteras inför varsel 2. 

Det andra varslet tillkännagavs 6/11. Då varslades 250 läkare och 350 undersköterskor. Vår mening är att det 

inte går att bedriva vår kliniska verksamhet utan dessa personer. Vi är övertygade om att felet snarare ligger i 

hur man mäter och redovisar vårdproduktion utan att samtidigt mäta och registrera utbildnings, forsknings 
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och verksamhetsutvecklingsaktiviteter. I varslet skiljer man inte ut någon särskild läkargrupp, utan alla från leg 

vik till överläkare kan innefattas. Vi vet ännu inte vid vilka verksamheter på sjukhuset man tänker sig att 

minska antalet tjänster, det vi signalerat till ledning är att vi redan har specialistläkarbrist i många delar. 

Vid årsskiftet genomförde sjukhusstyrelsen en genomlysning av ”ny verksamhetsmodell” och fann att den 

hade brister. Under våren initierade man flera initiativ till att arbeta med de identifierade problem som fanns. 

Vår styrelse deltog i olika av dessa grupperingar. Inför sommaren upphörde dessa grupper utan att arbetet 

egentligen sammanfattades, för att lagom till midsommar presenteras som ett förslag till justerad 

verksamhetsmodell. 

Därefter har sjukhusledningen bjudit in till dialog, man har arbetat lokalt utan att fackliga alltid involverats och 

kommit fram till den organisation man nu efter slutsamverkan önskar sjösätta den 1/1. 

Vissa delar i justeringen är bra, man har sammanfört många specialiteér mer, men inte alla. Men istället för 

att se hur det skulle fungera med samlade områden inom verksamhetsmodellen för att undvika det 

fragmenterade och otydliga ledarskapet väljer man nu att skapa stuprör  på andra ledden genom att införa en 

sk tvåbent modell någonstans inom alla teman. Det innebär att man har en medicinsk verksamhetschef och 

en verksamhetschef för omvårdnaden. Läkarföreningen anser att man då bygger in fortsatta problem med en 

oklar ledningsstruktur där chefer måste fatta beslut i grupp för att ingen har det hela mandatet. Vilket då 

innebär att ingen heller har det odelade ansvaret, varken i praktik eller juridiskt. Läkarföreningen har ännu 

inte slutfört samverkansprocessen kring det. 

När verksamhetsmodellen justeras innebär det att många chefer åter kommer att få söka om sina uppdrag 

och att inte alla nuvarande läkarchefer blir kvar. Minskningen av chefer sker framför allt på läkarsidan, på 

omvårdnadssidan ser man fortsatt behov av sina chefer. Därutöver har ett antal chefer tillsatts centralt i 

organisationen, de senaste på väg in nu. Bland annat har man meddelat att ledningen har för avsikt att 

tillsätta en omvårdnadsansvarig i sjukhusledningen, den enda stabschefen utan egen stab. 

Sjukhuset har ett stort antal tf chefer, vilket delvis förklarats med den övergång till ny verksamhetsmodell som 

presenterats. Vår ståndpunkt är att en chefstjänst alltid ska utlysas och tillsättas transparent för att ge den 

tillträdande chefen så stort mandat som möjligt. 

Vi har under året haft ett bra internt styrelsearbete där många deltagit i så stor utsträckning de har haft 

möjlighet till, ett stort antal lokala ombud har tillkommit, involverats och tagit stort ansvar lokalt.  

 

 

6. Gamla Karolinska 

Läkarföreningens ståndpunkt är att Region Stockholm borde använda lokalerna till vårdverksamhet för att 

utnyttja hela kapaciteten av möjligheterna på NKS och tillåta den bemanning dagtid som krävs för dygnetrunt 

jourverksamhet. Det skulle ge möjlighet till fortsatt utbildning. Regionledningen har varit lika kallsinniga till 

förslaget som vår sjukhusledning. Istället har man intensifierat utrymningen av lokalerna för att spara hyran i 

GKS till förmån (på sikt) dyrare hyrda lokaler i Hotellet, Princeton och NKS/Gävlegatan/Norrbacka. Ännu finns 

viss verksamhet kvar som ej går att utrymma då nya lokaler saknas. 
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7. Styrelsens arbetsgrupp för likabehandling,  

Arbetsgruppen inrättades efter Läkarföreningens årsmötet 2018. Arbetsgruppen har haft i uppdrag från 

Läkarföreningens styrelse att öka kunskapen och medvetenheten om diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling bland läkarföreningens förtroendevalda. Gruppen har arbetat på delegation av 

styrelsen och arbetet har varit framåtsyftande. Ur uppdragsbeskrivningen har framgått att ” Arbetet syftar till 

att förtydliga och förenkla för fackliga förtroendepersoner i Läkarföreningen vid Karolinska sjukhuset vilka 

åtgärder som skall tas vid misstanke om diskriminering, särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.” 

Arbetsgruppen har under året haft fem möten och dessutom haft fortlöpande kontakt vid Läkarföreningens 

styrelsemöten. Arbetsgruppen har även bjudit in andra medlemmar i arbetet. Under året har medlemmar i 

Arbetsgruppen för likabehandling deltagit i SACO-rådets utbildningsdag ”Motverka diskriminering och sexuella 

trakasserier”, i arbetsgivarens utbildning ”Vaccinera din organisation mot diskriminering och kränkande 

särbehandling för dig som skyddsombud” samt i Karolinska Institutets webkurs ”Equal treatment” som 

kursdeltagare. Arbetsgruppen för likabehandling har dessutom tagit initiativ till en facklig utbildning om 

diskriminering och kränkande särbehandling för klinikombud hösten 2019. Slutligen har Arbetsgruppen för 

likabehandling deltagit i sjukhusets arbetsgrupp Aktiva åtgärder, med uppdrag från arbetsgivaren att utarbeta 

en handlingsplan samt aktiva åtgärder mot diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 

Det arbetet beräknas vara klart under 2020. På regionnivå har representanter för läkarföreningens styrelse 

deltagit i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling men det har legat utanför 

uppdraget för Arbetsgruppen för likabehandling. 

 

8. Arbetsmiljö 

HSO = Huvudskyddsombud Solna/Huddinge 

Den  § 6.6a som HSO från Läkarföreningen Karolinska gjorde till Arbetsmiljöverket (AMV) på slutet av våren -

18 resulterade i förslag till beslut som dec -18 som i mars -19 blev ett föreläggande om åtgärd med vite på 

totalt 600 000 kr. En av de viktigaste punkterna och mest kostsamma punkterna för arbetsgivaren  rör 

läkarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA) ” Hälsosam arbetsbelastning i balans ” med inriktning 

på att just undersöka denna aspekt för grupper av läkare och enskilda läkare Det utmynnade i ett delarbete 

som innebar   ”skuggning” av ” läkare i olika positioner för belysa läkarnas komplexa arbetssituation i klinik , 

forskning utbildning , sekretess, kollegialt lärande etc . Arbetsgivaren har efter våren -19 inte kallat till nya 

möten kring just detta som har slutdatum 2019-12-03. Andra i mitt tycke enklare frågor i denna §6.6a har vi 

haft möte med AMV och arbetsgivaren under hösten, där jag gissar att något vite på 100.000 kr inte kommer 

att utdömas. 

Den 6.6a som Läkarföreningen gjorde tillsammans med Vårdförbundet är avskriven. Det handlade band annat 

om vårdnära och vårdintegrerade administrativa arbetsplatser inom barn anestesi/IVA på NKS. Arbetsgivaren 

har planlagt åtgärder men själva arbetet har delvis gått i stå (muntlig info nov) . Det finns således anledning en 

revision av ärendet.  

HSO frågor som bland annat varit aktuella på NKS rör ”bakjourrummen” i GKS och jourrummen i NKS och de 

nybyggda jourrummen i Norrbacka. Nu senast är den plötsligt påkomna utflytten av dryga 1500 personer i 

GKS, för att spara hyra som annars går till Locum . Utflytten kommer att ske under ca 1 års tid, tidsplan finns 

hos vår ombudsperson (Kristina Ullskog), fast bara för året ut, dvs 2019 Utskick av arbetsgivarens 
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handlingsplaner kring detta och ett stöd vid riskbedömningarna har skickats via mail till lokala ombud. HSO 

medverkar referensgrupp och styrgrupp i denna GKS utflytt projekt. 

De viktigaste frågorna är allokering Huddinge, dels vårdallokering och dels administrativ allokering under 

2018, men förvånansvärd tystnad under 2019 , vilket beror på ekonomin. I början av sommaren startade dock 

Designdialoger för hemvister, där ”alla från verksamheterna ” skulle representerade samt HSO och KI. Efter 3-

4  möten blev det allt tydligare att man från projektet inte implementerade Läkargruppen och KI inspel. En 

viktig anledning som jag uppfattar det till att KI avsa sig fortsatt medverkan vilket Läkarföreningen också hade 

för avsikt att göra, men projektet lades ner i förtid. 

 

9. Jouröversyn och avtal 

Sjukhuset har efter att de flesta jouravtal sagts upp av dåvarande SLL 2017 fortsatt att tillämpa tidigare 

schablonavtal. Enbart i undantagsfall har de nytecknats. Nu som ett led i besparingspaket har arbetsgivaren 

valt att ensidigt genomlysa samtliga jourlinjer, Man har slutat tillämpa de icke gällande avtalen från 28/10, 

vilket innebär att de som drabbas behöver redovisa sina störningar under jour enligt grundavtalet AB samt 

specialibestämmelser för läkare. Ersättningen för arbetat tid är enligt regionjouravtal från 2017. Utöver 

avtalet från 2017 gäller fortfarande till 31/5 det avtal för kortvarselersättning som regleras av jouravtalet från 

2007.  

Det finns också som en del av jouravtalet 2017 en regel om att all jourkomp överstigande 200 timmar regleras 

vid årsskiftet, men utbetalas först med februarilön. Det finns en möjlighet att göra en engångsavsättning för 

pension med den utbetalningen. Det innebär också att all tid under året ackumuleras fram till årsskiftet i 

stället för att falla ut efter 6 månader som tidigare. 

Arbetsgivaren tror att det finns mycket pengar att spara på att slå samman olika jourer. Vi ser att all 

neddragning av jourlinjerna påverkar allt arbete runt i ett läge där många redan har för mycket att göra. Det 

kommer att vare en mycket viktig fråga de kommande månaderna att bevaka. Särskilt som arbetsgivaren 

tycker att det går att slutbehandla läkares jour i samverkansgrupp. Det skall inte ske, slutbehandling av 

förändringar i jourlinjer och ändrat uppdrag skall behandlas enligt MBL direkt med läkarföreningen. 

Akutmottagningarna har svårt att bemanna med ordinarie läkare. I Huddinge fanns ett intresse av en 

motsvarighet till det så kallade SÖS avtalet där man schemalägger dygnet runt men viktar pass motsvarande 

jouravtalet för att skapa en bättre arbetsmiljö med ökad möjlighet till återhämtning. Det finns nu ett sådant 

avtal på plats som kommer att börja tillämpas nästa år. Då SÖS avtalet inte justerats efter det senaste 

jouravtalet har vissa ändringar skett så att ”Huddingeavtalet” i princip motsvarar det gällande jouravtalet. En 

förbättring är till exempel att även kväll före de 4 största helgerna ersätts som storhelg.  

Då vi ser över jourlinjerna är det en del verksamheter som har ett för högt jouruttag. De verksamheter som 

har ett jouruttag överstigande 48 timmar/4 veckor behöver ha ett lokalt kollektivavtal som reglerar det. Vi har 

börjat arbeta med frågan och ett par avtal är nu i slutfas. 
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10. Individuella ärenden 

I en turbulent tid med neddragningar och ökande arbetsbelastning ökar antalet individuella ärenden. 

De ärenden som har ett arbetsrättsligt inslag ska behandlas i samråd med någon av våra ombudsmän. De 

flesta hjälper vi lokalt via ombudsman och eller ordförande i samarbete med lokala företrädare. Där behov 

finns tar vi hjälp av såväl Stockholms kansli som förbundet. 

De ärenden som har ett tydligt arbetsmiljöinslag handläggs av ombudsman och eller ordförande i samarbete 

med lokalt skyddsombud eller huvudskyddsombud  

Utöver förbundets ”Handlingsplan mot diskriminering” så finns ett antal nya riktlinjer och policys under 

utarbetande på Regionnivå. Bland annat en riktlinje med för ”Kränkande särbehandling” där det även 

utarbetas checklistor för uppstart.  Tanken med dessa är att de efter politiskt beslut ska antas på 

förvaltningsnivå (för vår del på Karolinskanivå), direkt eller i omarbetad form. När de träder i kraft nästa år bör  

vi fortsätta anpassa vårt arbetssätt så att vi kan hitta bra form att tillsammans med arbetsgivaren arbeta med 

arbetsmiljöfrågorna, både förebyggande och då problem redan uppstått. Naturligtvis deltar vi tvärfackligt i 

arbetet med utformning av dem, närmast startar arbetet med en medarbetarpolicy på regionnivå. 

 

11. Kommunikation 

I år ett extra försummat kapitel på grund av arbetsbelastning. Vi har en FB sida som kontinuerligt uppdateras 

med aktuella artiklar, särskilt dem vi medverkat i. Vi har en hemsida som vi inte hunnit arbeta särskilt med.  

Förbundets nya medlemsregister tillåter ännu inte att vi kan göra riktade medlemsutskick per sektion. Inför 

att detta är möjligt, förhoppningsvis under nästa år, är det bra om alla medlemmar registrerar en aktuell 

mailadress på ”sin sida”. Man kan nu ändra kontaktuppgifter själv på förbundets hemsida, där man loggar in 

med bankid. 

Öppna förbundets hemsida med chrome eller annan uppdaterad webbläsare så fungerar den. 

Föreningen har en stor förbättringspotential i direkt kommunikation med medlemmarna. 

Under året har vi förekommit flitigt i media. Allt från omnämnande till egna debattartiklar. Bland annat: 

 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forslag-till-ny-organisation-pa-karolinska-forvarrar-30106 

https://www.dn.se/asikt/omorganisation-ger-otydligt-ansvar-pa-karolinska/ 

https://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/01/Bra-att-sjukhuset-har-erkant-riskerna/ 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/04/kritik-mot-registrering-pa-nattjour/ 

https://www.dn.se/sthlm/karolinska-forandrar-den-kritiserade-organisationen/ 

https://www.svd.se/storvarsel-pa-karolinska 

https://www.dn.se/sthlm/karolinska-sparar-anstallda-uppmanas-att-inte-ringa-via-sjukhusvaxeln/ 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forslag-till-ny-organisation-pa-karolinska-forvarrar-30106
https://www.dn.se/asikt/omorganisation-ger-otydligt-ansvar-pa-karolinska/
https://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/01/Bra-att-sjukhuset-har-erkant-riskerna/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/04/kritik-mot-registrering-pa-nattjour/
https://www.dn.se/sthlm/karolinska-forandrar-den-kritiserade-organisationen/
https://www.svd.se/storvarsel-pa-karolinska
https://www.dn.se/sthlm/karolinska-sparar-anstallda-uppmanas-att-inte-ringa-via-sjukhusvaxeln/
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https://www.dn.se/sthlm/karolinska-sparar-anstallda-uppmanas-att-inte-ringa-via-sjukhusvaxeln/ 

https://www.dn.se/sthlm/karolinska-universitetssjukhuset-varslar-600/ 

https://www.dn.se/sthlm/karolinska-forandrar-den-kritiserade-organisationen/ 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/01/31/karolinskas-lakarforening-brattom-att-gora-nagot/ 

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/02/Svart-att-spara-pa-lakartjanster/ 

 

 

12. Utbildning och information till ombuden 

Information/utbildning till lokalombuden hölls vid två tillfällen (28/3 i Solna och 1/4 i Huddinge) med fokus på 

löneöversynen och det fackliga uppdraget i stort. Totalt 23 ombud deltog. 

Styrelsen arrangerade 28 maj ett medlemsmöte samt föreläsning av författarna Anna Gustafsson och Åsa 

Röstlund som skrivit boken ”Konsulterna - kampen om Karolinska”. 

I syfte att utveckla skyddsombuden har styrelsen arrangerat två olika utbildningstillfällen för föreningens 

skyddsombud 2/10 i Solna och 11/11 i Huddinge. Föreläsare från förbundet anlitades. Totalt deltog 14 

personer i utbildningarna. 

Som ett led i att stärka föreningens arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling arrangerades en 

halv dags föreläsning 15/11. 29 personer lyssnade till Marie Nordström, jurist från LO/TCO Rättsskydd som 

även tidigare arbetat hos DO. Andra halvan av dagen ägnades åt aktuella frågor. 

 

 

 

 

 

 

Teman/funktioner; 

Tema Åldrande 

Det fackliga arbetet har under året bestått av många delar. Dels det löpande arbetet; med 

samverkansmöten och medverkan i styrelsemöten inom läkarföreningen. Årligen genomförs med 

fackliga företrädare lönerevision. Här noterar vi att medarbetarna på Tema åldrande 2019 inte blev 

erbjudna lönesamtal vilket vi är mycket kritiska till och där har arbetsgivaren lovat att förbättra sig. 

https://www.dn.se/sthlm/karolinska-sparar-anstallda-uppmanas-att-inte-ringa-via-sjukhusvaxeln/
https://www.dn.se/sthlm/karolinska-universitetssjukhuset-varslar-600/
https://www.dn.se/sthlm/karolinska-forandrar-den-kritiserade-organisationen/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/01/31/karolinskas-lakarforening-brattom-att-gora-nagot/
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/02/Svart-att-spara-pa-lakartjanster/
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Grundläggande kring lönerevisionen är en möjlighet att få reda på varför lönen sätts som den gör 

från sin chef. Vi har även medverkat till att lönekriterierna på temat blir mer kända. 

Utöver detta sker hela tiden olika förändringar. I början av året tillsattes tjänsten för POC inom den 

multisjuka äldre. Vi har i början av året även diskuterat vår relativt nyöppnade avdelning GAVA 

infektion, och kom med inspel hur denna kunde fungera bättre. Avdelningen bytte senare under året 

lokaler där vi medverkat i riskbedömningen. Med start under våren har det hållits planering kring 

sjukhusets framtida allokering. Ur facklig synvinkel har denna process kantats av dåliga 

beslutsunderlag och ogenomtänkta beslut. Bland annat diskuterades en utflytt till gamla 

rättspsykiatrihuset (E-huset) som inte blev av då det bedömdes allt för illa medfaret. Speciellt illa har 

diskussionen för allokering kring hemvister fungerat; med flera dysfunktionella möten för att 

slutligen läggas ned. Processen utmärktes av en toppstyrning där besluten redan var tagna. Möten 

hölls för att legitimgöra argumenten med att även fackliga företrädare medverkat. Vi inom Tema 

åldrande stödjer inte vad man kommit fram till då våra åsikter inte togs på allvar.  

Här mot slutet av året har även vi på Tema åldrande meddelats om det varsel sjukhuset gjort. Inom 

temat har snarare personalbrist med tungt arbete och flera arbetstimmar utöver normal arbetstid 

varit realiteten. Vi är frågande till hur en personalminskning skulle kunna innebära att 

patientsäkerheten inte försämras när läget redan är skört som det är. En ny verksamhetsmodell med 

tvåbent struktur har föreslagits som vi inte ser som någon lösning utan snarare en möjlighet för 

ytterligare otydligheter och ineffektivitet. 

Ulf Öhlund,Temaombud Åldrande  

 

Funktion PMI 

Det gånga året har varit fyllt med aktiviteter. Inför årets lönerevision utarbetade arbetsgivaren 

tillsammans med Läkarföreningen Karolinska och medarbetarna för PMI gemensamma lönekriterier. 

Det finns fortfarande en ovana att använda detta verktyg men vår bedömning är att det gör 

revisionen mer transparent och objektiv och tydligare vilket underlättar vårt arbete. En fråga som är 

nära kopplad till lönerevisionen är befattningskategori. PMI ligger fyra till fem år efter i 

konverteringar av specialister till biträdande överläkare, respektive böl till överläkare. Vi har 

disputerade medarbetare med eget ansvarsområde som varit specialister i sju år och som därmed 

uppfyller både formella och reella kriterier för högre tjänst, där arbetsgivaren inte säger sig kunna 

konvertera med hänvisning till det trängda ekonomiska läget. Efter ett flertal möten har vi ändå 

lyckats få arbetsgivaren att göra en inventering över aktuella konverteringskandidater samt 

prioritera dessa. Antalet individer på listan överstiger 20 individer (och växer) PMI har glädjande nog 

fått gehör i sjukhusledningen för en konverteringsprocess för sex av dessa. Vi fortsätter att bevaka 

denna viktiga fråga under 2020. 
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På PMI Solna har arbetsgivaren, efter förhandling med oss, infört nya beredskapslinjer för att täcka 

sena operationer. Vi efterfrågar fortfarande en sammanställning över alla kvällspass inom PMI och 

hur dessa ska ersättas. 

Inom intensivvården har arbetsmiljön försämrats på grund av ökad arbetsbelastning. Arbetsgivaren 

har lagt gränsen mycket högt för att skicka patienter för vård på andra sjukhus vid (för) hög 

beläggningsgrad. Detta för att uttalat "svälta ut" andra intensivvårdsavdelningar inom Region 

Stockholm. Mandatet att skicka patienter är flyttat från platsansvarig jour till FEC/FOC. Karolinska 

har sagt upp regionavtalet som reglerar ersättningarna till mottagande intensivvårdsavdelning vid 

flytt och ”hotellning” i Regionen. Det är oklart vad som nu händer men vi anser och arbetar hårt för 

att mandatet för att skicka patienter för extern vård ska ligga hos platsansvarig jour/MLA. 

I skrivande stund är det två stora förändringar initierade på sjukhuset. Det första är en ny 

omorganisation, PMI 3.0. Vi kritiserade skarpt informationen och genomförandet av förarbetet inför 

denna förändring. Medarbetarna är förändringströtta, något som arbetsgivaren känner till, och man 

hade då kunnat hoppas att arbetsgivaren skulle ha gjort ett grundligt förankringsarbete hos 

medarbetarna inför presentationen av förslagen. Detta skedde ej! Tyvärr uppfattades "förslagslådor" 

och de fåtal möten som en envägsdialog där medarbetarna sa vad de tyckte men fick mycket lite av 

arbetsgivarens tankar tillbaka. Vi uppfattade och kritiserade även det faktum att de högre cheferna 

(FOC och FC) valde att vara frånvarande under tiden för "dialog" och förslagsinhämtning. Förslaget 

om PMI 3.0 som ligger och ska behandlas i Sjusam i november har en positiv del men även stora 

nackdelar. Ett exempel på det undermåliga förankringsarbetet är FO Thorax IVA/Thorax operations 

plats i den nya organisationen. Enligt förslaget kommer hela thoraxverksamheten att placeras som 

en sektion inom verksamhetsområdet Intensivvård något som en majoritet av läkarna på sektionen 

är starkt emot, både av oro för subspecialitetens framtida innehåll och utveckling men även för 

omhändertagande av patienter med hjärtsjukdom i Stockholmsregionen. Medarbetare på sektionen 

har tillsammans med fackliga representanter ventilerat sina farhågor både inom PMI och till 

sjukhusledningen i brev. Arbetsgivaren har misslyckats med att förklara och motivera varför detta är 

den bästa lösningen, vilket redan har fått till följd att medarbetare lämnar Karolinska. Positivt är att 

Funktion PMI har valt ett tydligt odelat chefskap hos verksamhetschefen och inte ett delat med två 

parallellställda chefer, en medicinsk respektive en omvårdnadschef. Vi anser att alla medarbetare 

oavsett profession är betjänta av en tydlig ledning som kan ta ansvar för helheten. 

Den andra stora förändringen är varslet av läkare och undersköterskor. I skrivande stund vet vi inte 

hur detta kommer påverka Funktion PMI men både medarbetare och chefer signalerar att vi inte kan 

strama åt vår organisation mycket mer än vad redan gjorts. Idag har läkarna på PMI tillsammans 15-

20 helårsarbetstider i innestående jourkomp. Vi har redan sett ett ordentligt tapp av medarbetare 

som inte ersätts med nya, de som är kvar får arbeta mer och springa fortare. 

För att kunna påverka arbetsgivaren i ett läge där trycket på förändringar både utifrån men även 

inifrån, ofta under onödig tidspress från arbetsgivarens sida, behövs fler fackligt aktiva läkare inom 

hela PMI. Bristen är just nu störst inom thoraxområdet. 
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Till sist vill vi, funktionsombud Niklas Grevfors och Mitua Mehra, uppmärksamma att vår käre kollega 

Lars Gunnarsson kommer att sluta på Karolinska i slutet av året. Lars har genom åren inte bara stått 

för klinisk excellens på Thorax utan också varit en klippa i fackliga sammanhang. Genom hans 

tydlighet och kunnande kommer han lämna ett stort tomrum att fylla. Vi är evigt tacksamma och 

önskar Lars ett stort lycka till framöver! 

PMI Funktionsombud 

Niklas Grevfors, Mitua Mehra samt Lars Gunnarsson 

 

Tema Trauma och Reparativ Medicin (TRM) 

 Läkarföreningen har på TRM under våren 2019 deltagit i lönerevisionsförhandlingar och i 

förhandlingar med arbetsgivaren om ändrad jourersättning för vissa jourlinjer. Läkarföreningen har 

också deltagit i temasamverkan om bland annat flera organisationsförändringar. Under våren 2019 

pågick ett arbete om bildandet av ett nytt PO för plastikkirurgi och kranio-faciala sjukdomar under 

den dåvarande temachefen Tomas Movin. Arbetet bordlades när förslaget till den justerade 

verksamhetsmodellen (JVM) presenterades och Tomas Movin ersattes av Per Mattsson som tf 

temachef. Läkarföreningen har under hösten också deltagit i en workshop om den justerade 

verksamhetsmodellen och inkommit med kritik mot det aktuella förslaget. Kritiken har främst 

fokuserats på den så kallade tvåbenta ledningsstrukturen men även behandlat farhågor med 

sammanslagningen av Funktion Akut och TRM. Sedan oktober 2019 har temasamverkan varit 

gemensam för Funktion Akut och TRM. Vidare har Läkarföreningen deltagit i förhandlingar med 

arbetsgivaren om jourbelastningen vid vissa patientområden och bistått enskilda medlemmar vid 

förhandlingar med arbetsgivaren och i andra sammanhang. 

 Helena Genberg, temaombud 

 

Tema Neuro 

I början av året avslutade vi den psykosociala skyddsronden på Neurokirurgen, vilket var 

förskräckande; samtidigt var det skönt att se att problemen var, om möjligt, ännu större i 

sköterskegruppen. Vi har därefter arbetat med en enkät kring arbetsmiljöproblemen i läkargruppen 

på Neurokirurgen och ska presentera resultaten i närtid.  

Under våren har vi även varit engagerade i designdialoger kring de administrativa lokalerna i 

Huddinge, innan facken uteslöts från planeringen. Under hösten har problemen med administrativa 

lokaler fortsatt med brådstörtad flytt från GKS och kraftfull förtätning i hotellet, där vi deltagit 

skyddsronder mm. 
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Varsel 550 skapade ett par bekymmer för oss där vi riskerade stora problem med 

mottagningsverksamheten på båda siterna. Efter vidare diskussion löste det sig förhoppningsvis 

smidigt (omplaceringar och förflyttningar inom varsel 550 är inte genomförda än). 

Vi har också arbetat mot sammanslagningen av tema Neuro med tema Hjärta-Kärl, eftersom vi inte 

kan se några vinster med den. Efter det har förslaget om en tvåbent modell, med parallella 

organisationer för läkare och sköterskor, kommit. Vi har fått en känsla av att modellen är beslutad 

redan innan den presenterats för oss, eftersom våra argument mot den (tex problemet med 

ansvaret) inte har fått något gehör. 

Anna Laveskog, Amir Samadi, Anders Fytagoridis 

 

Funktion akut Huddinge 

Förutom ordinarie arbete med samverkan och löneförhandling har vi förhandlat ett nytt avtal för 

akutläkare på Huddinge som ska ersätta jouravtalet. Avtalet ger arbetstidsförkortning, bättre 

ersättning kvällstid och bättre möjlighet till återhämtning. Vi har även förhandlat Bakjours och 

kvällspassersättning. Vi har under året fortsatt delta i planeringen av den nya akutmottagningen. Vi 

har påbörjat arbetet med en utökning av antalet MIMA-platser som kräver ökad bemanning. Vi har 

fortsatt stora problem med arbetsmiljön på akutmottagningen delvis beroende på platsbristen som 

leder till långa väntetider för patienterna med extra arbetsbelastning på akuten. Vi har fortsatt brist 

på akutläkarspecialister och under det senaste halvåret även brist på specialister inom slutenvården 

vilket påverkar arbetsmiljön negativt. 

Jacob Wilton 

 

Tema cancer 

Tema bäckencancer har flyttat in på NKS. Mottagningarna har nu varit igång i 1,5 år. En del tidigare 

beskrivna arbetsmiljöproblem kvarstår. Konceptet med ett gemensamt kontorslandskap för läkare 

och sköterskor är inte bra. Den så kallade ”huben” räcker inte till. Man stör varandra och integriteten 

för patienterna kan ifrågasättas. En ny betydligt större hub på plan 4, under mottagningsplanet, är 

under projektering. Den nya huben är tänkt att minska behovet att gå till sin hemvist för att utföra 

administrativa sysslor. Denna hub kommer att bli mycket stor och alla som arbetar på NKS skall ha 

rätt att gå dit. Avskilda bås kommer att byggas för att möjliggöra ostörda telefonsamtal. Mot 

bakgrund av storleken på denna arbetsyta kan man ändå ifrågasätta de arbetsmiljömässiga 

aspekterna. GKS skall vara helt utrymt inom ett år och nya hemvister skall ordnas. Exakt var dessa 

hemvister skall hamna är inte klart. Totalt skall 1500 personer på sjukhuset få nya hemvister. 

Vårdavdelningarna för gynekologisk cancer och kolorektal cancer har flyttat till G-huset. Detta har 

inneburit att man fått ljusa och trevliga lokaler. De arbetsplatsnära administrativa ytorna för läkarna 
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på dessa avdelningar är dock undermåliga vilket gör att man ofta måste man söka sig någon 

annanstans för att genomföra det avdelningsnära administrativa arbetet. 

Kritik har riktats mot operationsavdelningen. Kapaciteten är lägre än den var på GKS. Bytestiden 

mellan operationerna blir ofta 3 timmar. Den planerade flytten av njurcancerkirurgi från Huddinge 

till NKS har inte genomförts. Om den blir av är fortfarande oklart. Det är dock svårt att se hur det 

skall gå till med de begränsningar i kapaciteten som redan finns. Man har vidare diskuterat att 

schemalägga de opererande läkarnas arbetstider fram till 21.00. Beslutet har dock senarelagts med 

motivering att man inte vill störa utvecklingen av det s.k. ”Comprehensive cancer center” som 

sjukhuset ansökt att få status som. Meningen med ett sådant center är att man skall utveckla, 

förbättra och samordna cancerpatienternas omhändertagande då de handläggs av olika specialister. 

Magnus Hellström 

Tema inflammation och infektion 

Temat består av flera specialiteter eller delar av specialiteter: inflammatoriska 

hudsjukdomar/tarmsjukdomar, lung -allergi, reumatologi, njurmedicin och endokrinologi samt 

infektionssjukdomar. Under 2019 har temat är utflyttar av verksamheter i princip klara ( inte Sesam 

tex) vilket gör att det blir lättare att analysera ekonomi och personalaspekter. Arbete med varsel 550 

har fått stort utrymme och varsel 600 blir inte mindre. På temat har vi precis börjat med att skapa 

skyddskommitte där ett arbete kommer vara en uppföljning av APT skola. Personalomsättningen har 

gått ner något från tidigare 13 % , 10 anses rimligt enligt Temachef och Tema HR. 

Christer Almgren-Lidman 

Tema barn och kvinnosjukvård 

Barnsjukvården har enligt den aktuella organisationsmodellen ingått i Tema BoK dvs Barn och Kvinno 

sjukvården. Planen är att separera de två delar till Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Kvinna det 

kommande året. 

Allmänt. Temaombud för BoK under det gångna året har varit Johannes Jacks för PMI och Stavroula 

Anastasopoulou för barnmedicin delen. Clara Brandkvist har adjungerats för Kvinna delen iom 

ordinarie Temaombud för Kvinna delen Emma Aronsson har varit förälder ledig-Emma är tillbaka i 

tjänst sedan i höst. 

Läkarföreningen på barnsidan har under året representerat medlemmarna i Samverkansgrupp och 

Skyddskommitté inom Temat. Kontakten med de lokala ombuden har inte alltid varit optimal pga. 

splittringen av barnsjukvården på flera lokaler. Dock har samtliga parter arbetat konsekvent för ett 

systematiskt fackligt arbete.  

De frågor som läkarföreningen har varit med och diskuterat är vårdplatsbristen, omorganisationen, 

jouröversynen. Uppföljning av kvinnosjukvårdens flytt till NKS samt pågående flytt till nya lokaler i 
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Huddinge har också varit i fokus. Någon permanent lösning finns ännu inte för någon av ovanstående 

frågor men arbete pågår på samtliga sajter.  

Under året blev klart att endast en BUMM ingår i ALBs uppdrag from årsskiftet 2019/2020, dvs 

BUMM i Liljeholmen. 

Arbetet och tempot har klart påverkats av den pågående omorganisationen som har inneburit flertal 

tidskrävande möten. Samtidigt pågår översyn av jourlinjer, dimensionering av läkararbetet och 

nyligen utannonserades varsel på 250 läkartjänster på KS med ännu oklart beting för BoK. Det ser 

slutligen ut som att det finns fortfarande oklarheter bland medlemmarna och chefer om flextid och 

övertid som behöver att tydliggöras. 

Arbetsmiljö. Mycket pressad pga. platsbrist, fortsatt omorganisation, översyn av jourlinjer, 

utannonsering av varsel. Positivt att jourrum på Norrbacka är numera i bruk, vilket underlättar 

jourarbetet. Arbete pågår för att optimera samverkansmöten där man har identifierat många brister. 

Arbetsplatsfrågan är fortfarande öppen med ömsesidiga försök att lösa den på bästa sätt för alla 

parter. Under året har LF tillsatt en grupp för aktivt arbete med diskriminering av alla sorter på 

förekommen anledning; representanter från BoK får fortlöpande information och utbildning. Mycket 

positivt under det gångna året har varit faktum att medlemmarna tar ställning till aktuella problem 

och utifrån var och ens utgångspunkt jobbar för att optimera vår arbetsmiljö och försvara våra 

grundläggande principer. 

Stavroula Anastasopoulou, Johannes Jacks 

Bild och funktion 

Året har varit händelserikt på många sätt. Jouröversyn i såväl Solna som Huddinge orsakade mycket 

oro under våren och är fortsatt högst aktuellt i Huddinge. Förändring av organisationen med dialog 

om konsekvenser och riskbedömningar för arbetsmiljön är en annan fråga som upptagit mycket tid 

och energi. Varsel av administrativ personal har också inneburit mycket jobb. Utöver dessa stora 

förändringar har vi även ägnat tid åt att inspektera arbetsmiljö i våra granskningsutrymmen på NKS 

och planering för flytt till Chopin våren 2020 samt akuta ärenden såsom sen schemaläggning.  

Många av frågorna har drivits på i högt tempo från sjukhusets sida vilket inneburit möten ofta med 

kort varsel och där vi inte alltid känner att vi räcker till eller kan förbereda på ett adekvat sätt. Även 

om ST-läkarna Matilda Nergården och Linn Smith engagerat sig föredömligt finns utrymme för fler 

lokala representanter. 

Anna Laveskog, Olof Jonmarker, Kent Lund 

Funktion akut Solna 

Situation 

Hot 
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För litet uppdrag skapar ojämn arbetsbelastning. Funktionsområde akut, Solna besätter två specialist 

och tre underläkare jourlinjer dygnet runt samt medicinbakjourslinje dygnet runt. Därtill kommer 

ytterligare specialistbemanning både helger dagtid och på intensiv akuten kvällstid. Kort sagt, 

jourbelastning är mycket stor på gruppen läkare. 

Verksamheten lider av vårdplatsbristen, vilken skapar stress. NKS Intensivakuten kan endast ha plats 

för 13 patienter samtidigt vilket ställer stora krav på att patienterna, som har stort inläggningsbehov 

(ca 50% av patienterna), kan tas till rätt avdelning omgående. Inför sommaren massuppsägning av 

sjuksköterskor vilket gjort att det är få ordinarie personal både när det gäller läkare och 

sjuksköterskor. Leder till att ordinari personal får ta mer komplexa frågor och arbetsuppgifter. 

Stort antal i läkargruppen slutar eller planerar att sluta. Man saknar just nu minst 15 specialistläkare. 

Stort behov av att ha hyrläkare för att kunna bibehålla grundverksamheten. Stängda vårdplatser 

under året pga. läkarbrist. 

Samtliga läkarchefer är inhyrda chefer utan läkarkompetens.  

Under hösten pågår en omorganisering där Funktionsområdet skall gå ihop med Tema Trauma och 

Reparativ Medicin. Det råder därför i skrivande stund mycket oklara omständigheter hur 

verksamheten kommer att fungera efter nyår. Eftersom arbetsgivaren avser genomföra en ”tvåbent” 

organisationsstruktur är vi starkt oroliga till hur arbetsmiljön för läkargruppen kommer att påverkas.  

Möjligheter 

Att vid förändrad organisation äntligen komma tillrätta med kroniska arbetsmiljöproblem. Arbete 

gällande könsviktad förhöjd sjukskrivning och bemanningsstrukturen. 

Bakgrund 

I arbetsmiljöenkäter sedan 2013 har läkarföreningen kunnat visa att funktionsområde akut, Solna 

har flera psykosociala arbetsmiljöproblem.  Tyvärr har det långsiktiga arbetet försvårats av tidigare 

besparingskrav, hög omsättning av chefer och blivande omorganisation. Arbetsmiljöproblemen ha 

sin grund i att man i förhållande till motsvarande kliniker har man för hög andel jourpass och 

arbetspass med för stort ansvarsområde.  Möjligheten till återhämtning variera och är ibland 

bristande. Nuvarande arbetsmiljöproblem är kända av ledningen.  

Aktuellt tillstånd 

Flera chefsbyten under året. Sjukskrivna chefer på flera positioner. Inhyrda läkarchefer med kontrakt 

som sägs upp vid årsskiftet Fler kollegor som slutar än som rekryteras. Oklar framtid.  

Inför sommaren skärpt allvarlighetsgrad gällande bemanningsproblematiken som lett till att man 

minskat inflödet av patienter. Kvarliggande patienter på akutmottagningen är fortfarande problem 

även om det numerärt är mindre. Fortsatt problematiskt vid flera larm samtidigt. Komplexiteten på 

patienter som läggs in på våra avdelningar ökat.   



18 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antal komplexa problem som spiller över från andra kliniker, teman, och funktioner ständigt 

återkommande problem.  

För den som vill ha en djupare beskrivning rekommenderas läsning av porträttet av två kollegor på 

funktionen som har deltagit i Läkarförbundets Tryggvard.se. Man beskriver där sitt arbete som 

specialist i akutverksamheten. https://tryggvard.se/tid-har-blivit-en-bristvara/ 

Rekommendation 

-Deltagande i samverkan  

-Fortsatt dialog med arbetsgivaren 

-Arbeta för att AFS 2015:4 tillämpas 

-Fortsätta deltagande i omställningsarbetet förändrat uppdrag på -Säkerställa att arbetsmiljön 

förbättras för extra utsatta grupper 

 

Årsredovisning 

Enkät 

Situation 

Enkätresultaten från 2017 och 2015 används i det centrala fackliga arbetet.  

På grund av flertalet förändringar: Organisationsförändring, Arbete med anmälan enligt 6 kap. 6 a § 

arbetsmiljölagen, Varsel, Sjukhusets egen enkät, har vår planerade enkäten 2019 fått flyttas fram.  

 

Bakgrund 

Under våren 2015 genomförde läkarföreningen en enkätundersökning vid karolinska 

universitetssjukhuset. Den omfattande enkäten med 115 frågor riktade sig till samtliga Läkare. 1601 

av läkarna svarade på enkäten. Bakgrunden till utformningen av enkäten var rapporter om bristande 

arbetsmiljö, ledarskap, utbildningsmöjligheter, svagheter i systemen kring avvikelserapporter och 

bristande patientsäkerhet. Målsättningen är att använda materialet till fackligt arbete på lokal och 

central nivå inom läkarföreningen. Under 2015 redovisades vissa data och en presentation om 

resultatet hölls på årsmötet 2015. Under 2016 uppfattar vi tyvärr inte förbättringar i den 

psykosociala arbetsmiljön, antalet vårdplatser fortsatte sjunka. Inför den första flytten till NKS och 

sedermera efter förstaflytten till NKS uppmärksammades både fysiska och psykosociala 

arbetsmiljöproblem.  Det uttrycktes kritiska röster om omorganisationen bland kollegor. Vidare var 

flera medlemmar upprörda över att inte få uttrycka förtroende för ledningen av Karolinska 

Universitetssjukhuset. Vi genomförde därför under 2017 ånyo en arbetsmiljöenkät. 
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Aktuellt tillstånd 

Vi avvaktar resultatet från arbetsgivarens medarbetarundersökning som skall komma i dagarna.  

Nedan presenteras delar av enkätresultatet från 2017. 
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Rekommendation 

-Undersöka den fysisk arbetsmiljön för läkare 

-Skapa opinion för läkarnas psykosociala arbetsmiljö 

-Arbeta för arbetsmiljöförbättrande åtgärder genom dialog 

-Ny enkät tidigt vintern/våren 2020. 

 

 


