
  
 

             Örebro läns läkarförening avger verksamhetsberättelse för år 2016 

 

Inledning 

2016 har varit ett år som präglats av stabilt styrelsearbete där vi jobbat med att göra aktiviteter 

som tidigare varit projekt till stadigt återkommande evenemang. Vår förhandlingspart Region 

Örebro Län känns kanske inte fullt lika stabil, många chefsbyten, inte minst den pågående 

rekryteringen av ny Hälso- och sjukvårdsdirektör, ny områdeschef för psykiatrin osv. Vi har 

också sett en kraftig ökning av antalet individärenden, något som vi undrar om det är en 

temperaturmätare på hur organisationen RÖL mår? 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2016 bestått av 20 personer. Presidiet utgörs numera av ordförande, 1:e 

vice ordförande och 2:e vice ordförande samt vårt regionala huvudskyddsombud. Vi träffas 

som tidigare tisdagar på vår expedition tillsammans med vår kanslist. AU består av åtta 

styresledamöter och sammanträder en gång i månaden. Styrelsen har haft nio protokollförda 

möten under verksamhetsåret. 

 

Styrelseinternat 

För fjärde gången inledde vi verksamhetsåret med en kick-off, i år på Lanna Lodge. Då 

konstituerar vi oss, drar upp riktlinjer och visioner för det kommande verksamhetsåret och lär 

känna varandra i den nya styrelsen. Det årliga styrelseinternatet var även 2016 förlagt till 

Båsenberga. Under tre dagar i oktober jobbade vi intensivt med styrelsefrågor. Vi hade också 

bjudit in två föreläsare från Läkarförbundet: Ellen Hall, jurist och Milla Järvelin, 

internationell samordnare. Ellen Hall berättade om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om 

organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154. Milla Järvelin berättade om utlandsutbildade 

läkare och det nya Yrkeskvalifikationsdirektivet från EU.  

 

Fackliga utbildningar 

Vi anordnade även i år lokal facklig baskurs på Naturens Hus där tolv fackligt 

förtroendevalda ombud deltog. Även i år kom två av våra styrelseledamöter med på 

Läkarförbundets bas och fortsättningskurs som anordnas på Cypern under hösten. 

 

Sjuklövern 

Vårmötet hölls i Sörmland, då låg diskussionsfokus helt och hållet på den ”nya AFS-en”. Som 

värdar för höstmötet stod Dalarnas Läkarförening. Då fortsatte vi arbeta med de fokusfrågor 

vi tog fram under 2015-års höstmöte: arbetstid, fortbildning och vårdplatsfrågan. 

Vårdplatsfrågan är den fråga som lyser starkast och engagerar mest. 

 

ULF (universitetssorternas läkarföreningar) och Örebro Universitet 

Det är två nationella ULF träffar per år och ÖLF var representerade både på våren och höstens 

möten 2016.  

Det har anställts fler läkare och tillsatts nya professorer på läkarutbildningen vid ÖU, alla 

dessa har nu en form av kombinationsanställning. Sedan förra verksamhetsåret så har inget 

nytt tillkommit i frågan om ÖLF ska ta över förhandlingsmandatet från SACO-S. ÖLF har 

undersökt hur detta skulle gå till men intresset från läkarna på ÖU är svårfångat. 

 

Medlemsaktiviteter 

Våra medlemsluncher drar fler och fler deltagare. Vi har haft fyra luncher under våren och tre 

http://www.slf.se/templates/AssociationStartPage.aspx?id=3191


under hösten på USÖ och i oktober hade vi vår första medlemslunch på Karlskoga Lasarett. 

Då kom det så många att lokalen vi bokat blev för liten. Vårdplatsfrågan har varit den stora 

frågan som medlemmarna velat diskutera. Till våren 2017 planerar vi även en medlemslunch 

på Lindesbergs Lasarett.  

Den 30 maj, då sommaren bestämde sig för att göra sin entré, hade vi bjudit in till Örebro 

Slott och en föreläsning om stressrelaterad psykisk ohälsa. Föresläsare var Senior professor 

Marie Åsberg från Karolinska Institutet. Trots det fantastiska vädret deltog drygt 80 

medlemmar. En smaklig buffé avnjöts efteråt. Vi fick väldigt mycket positiv feed-back efter 

denna kväll, det var ett ämne som berörde många. Detta har givit oss motivation att arbeta 

vidare med denna viktiga fråga. Vi planerar att undersöka detta ämne djupare i vår egen 

region med en enkät till våra medlemmar där vi bl.a. kommer att fråga efter deltidsarbete som 

resultat av för stor arbetsbelastning. Vi kommer också att bjuda in till ytterligare föreläsning 

på samma tema. 

I början på juni anordnade vi en pensionsföreläsning med en pensionsexpert från KPA. 

I november hade vi två aktiviteter, dels en middag för utlandsutbildade läkare då både 

medlemmar och icke-medlemmar som har sin examen från ett annat land bjöds in. Syftet var 

att ge en bild av den fackliga organisationen samt skapa nya möten och kontakter. Veckan 

efter bjöd vi in till filmkväll på bio Roxy med buffé på Rosengrens skafferi före. Filmen som 

visades var ” Läkaren på landet”. Kvällen som helhet var väldigt uppskattad. 

Under året har vi fortsatt att skicka ut medlemsmail efter varje styrelsemöte och vi har fått 

positiva svar och kommentarer från våra medlemmar som visar att mailen faktiskt läses av en 

hel del. 

 

Primärvården 

Under 2015 splittrades regionens primärvård upp på tre närsjukvårdsområden, Örebro-Söder, 

Norr och Väster. Detta har inneburit att primärvårdens frågor avhandlas i tre olika 

samverkansgrupper där Läkarföreningen har varit representerad med en distriktsläkare och en 

slutenvårdsläkare i varje samverkansgrupp. Distriktsläkarföreningen har också haft träffar 

med de tre närsjukvårdcheferna tillsammans och bl.a. diskuterat arbetsmiljöfrågor. Trots den 

organisatoriska uppsplittringen av primärvården finns en samsyn och ett samarbete mellan 

närsjukvårdcheferna och en större lyhördhet för primärvårdens problem. 

Primärvårdens ärende hos Arbetsmiljöverket är ännu inte avslutat, och vitesföreläggandet om 

250.000 kronor ligger kvar. Detta har resulterat i att alla verksamhetschefer varje månad ska 

ha samtal med de fast anställda läkarna om hur de upplever sin arbetsmiljö, vad de ser för 

risker och tillsammans se vad man kan göra för att minska belastningen. Dessa samtal 

uppfattas positivt av läkarna, och har lett till att vissa förändringar har gjorts som har 

förbättrat arbetsmiljön. 

Det grundläggande problemet kvarstår dock: Det är för få distriktsläkare med ett för stort 

uppdrag. 

 

Psykiatrin 

Inom ramen för samverkan har vi under det gångna året tillsatt flera nya verksamhetschefer på 

olika kliniker: psykiatrins akut- och heldygnsvård, psykiatrisk rehabilitering samt inom 

rättspsykiatrin. Stängningen av psykiatrins intensivvårdsavdelning och den temporära 

stängningen av slutenvården i Karlskoga har varit stora frågor som också har 

mediebevakats. SKL:s mål för en hyrläkaroberoende psykiatri har också varit i fokus liksom 

läkarnas arbetsmiljö som också tagits upp som en stående punkt vid länsläkarkollegierna. 

Läkarnas arbetsmiljö påverkas negativt av det råder brist på inte bara läkare utan i princip 

samtliga kompetenser inom psykiatrin. Året avslutades med avtackning av områdeschef 

Birgitta Huuva-Johansson som lämnade uppdraget efter många år på posten. Rekrytering av 

efterträdare pågår. 



 

SYLF 

SYLF Örebro genomförde under våren 2016 en ny granskning av AT-rekryteringen men 

denna gång tog vi med regionens samtliga tre sjukhus. Vi kunde inte få fram några tecken på 

uppenbar diskriminering utifrån de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Vi riktade dock 

stark kritik mot själva ansökningsförfarandet där man söker till hela regionen med en 

ansökningsblankett men där personens ansökan i själva verket primärt ses av endast ett 

sjukhus-det som angivits som första val. Kritiken har framförts till såväl ansvariga HR-

personer som till utbildningschef och övergripande studierektor.  

Studierektorsfrågan har varit en annan stor fråga för SYLF. Det har under stor del av 2016 

funnits flera vakanta tjänster. Vi har haft kontinuerlig kontakt med utbildningschef och 

övergripande studierektor kring detta. 

SYLF har också samlat in data gällande andel vikariat (efter legitimation) och ST-tjänster. 

Fördelningen ligger relativt konstant sedan tre år tillbaka och förutom för enstaka kliniker så 

verkar ”gråblock” inte vara ett utbrett problem. Vi fortsätter att bevaka frågan framöver.  

Ytterligare en ST-fråga som drivits av SYLF är tillgång till externa kurser. Region Örebro län 

kräver sedan närmare två år godkännande från områdeschef för att få delta i en kurs. Detta har 

också kommit att gälla många ST-läkare. Under 2016 har problemet blivit mera utbrett och 

allt fler kliniker tillämpar alltså även detta krav för ST-läkare. SYLF:s hållning i denna fråga 

är att ST-läkare ska undantas från dessa bestämmelser eftersom ST-läkaren har en 

utbildningsanställning och arbetsgivaren således ett utbildningsansvar. Det är ST-läkaren som 

i samråd med sin handledare och eventuell klinikstudierektor ska fatta beslut om vilka kurser 

som är relevanta för att kunna uppfylla utbildningsmålen. 

 

Remisser 

Till ÖLF inkommer remisser från främst Läkarförbundet. ÖLF skickade under året in 

synpunkter på följande remisser:  

 Policy sjukskrivningar, svar till Läkarförbundet, ärende Gem 2016/0293. 

ÖLF beskrev omständigheter som upplevs påverkar sjukskrivningsgraden. 

 Regional indelning – tre nya län, SOU 2016:48. 

ÖLF framförde bl a kritik till att Värmlands län inte föreslogs ingå i den s.k. 

Svealandsregionen. ÖLF var en av två läkarföreningar i Sverige som svarade på denna och det 

omnämndes i media vid ett par tillfällen.  

 
Remissvaren finns att läsa i sin helhet på hemsidan: www.slf.se/orebro, menyn ”Om oss”, 

”Verksamhetsberättelse”. 

Arbetsmiljö 

Under året har framför allt bristen på vårdplatser inom alla områden, men även bemanningen 

inom psykiatri och primärvård, utgjort de största hindren för en god arbetsmiljö och även 

påverkat patientsäkerheten negativt. Lokala skyddsombud har biståtts och i något fall har 

även anmälan till Arbetsmiljöverket övervägts. Liksom tidigare har processen med 

organisationsförändring inom hälso- och sjukvården med etableringen av länskliniker 

påverkat arbetsmiljön. 

 

Läkarföreningen har bevakat att arbetsgivaren följer arbetstidsreglerna och för en dialog kring 

detta med den anställde. 

 

Resultaten avseende läkarnas arbetsmiljö i den senaste medarbetarenkäten visade bättre 

resultat för läkarna än genomsnittet för utvecklingsmöjligheter inom yrket och ledarskap hos 

närmaste chef medan tempo och återhämtning, resurser samt styrning visade sämre resultat. 

 

http://www.slf.se/orebro


Huvudskyddsombud har deltagit i regionens resp. hälso- och sjukvårdsförvaltningens 

samverkansgrupps arbetsmiljöutskott. 

 

Läkarföreningens arbetsutskott har under hösten haft sitt årliga möte med två inspektörer från 

Arbetsmiljöverket för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor kring läkarnas 

arbetsmiljö. 

 

Rådgivning till lokala fackliga representanter inom flera verksamheter angående aktuella 

arbetsmiljöfrågor har skett kontinuerligt. 

 

Arbetstider 
Vi har under det gångna året fortsatt att bevaka hur många flextidstimmar som stryks i 

kvartalsavstämningarna eftersom vi betraktar det som ”dold övertid”. I våras kallade 

arbetsgivaren till förhandling om förändring av flextidsavtalets tillämpning. Vi ansåg oss 

nödgade att gå med på en förändring av skrivningen då vår bedömning var att arbetsgivaren 

annars skulle säga upp flextidavtalet. Det ansåg vi skulle bli en större försämring.  Det 

utmynnade i ”Förtydligande regler för uttagande av flexledighet”, en bilaga till flextidsavtalet. 

 

Lönerevisionen 2016 

2016 var det andra året som var sifferlöst i vårt fyraåriga centrala avtal. Arbetsgivaren ville 

även detta år lägga ut krontal i stället för procent. Man ville detta år satsa extra på 

specialistläkare och ST-läkare. På de nya länsklinikerna och även på Medicinkliniken USÖ 

ville man försöka utjämna löneskillnader gentemot och på bekostnad av Lindesberg 

/Karlskoga lasarett med pengar ur revisionen. Detta trots att Läkarföreningen påtalat 

problemet och fått inskrivet i det första överläggningsprotokollet att detta inte skulle tas ur 

den ”potten”. Motiveringen från arbetsgivaren till varför det blev så var förstås en annan. Det 

totala utfallet blev 2,34% vilket ur ett nationellt perspektiv är ett väldigt bra resultat. 

 

Mediakontakter 

Flera i presidiet har blivit intervjuade i både press och radio under det gångna året.  

 

Kansliet 

Vi har under året flyttat från USÖ-området till lokaler på Järnvägsgatan 16b där vi delar 

lokaler med SACO och Överviktsenheten.  

Vår kanslist Rose-Marie Isakson jobbar alltjämt 60% åt oss och Ann-Charlotte Sundh Persson 

som är vår sekreterare jobbar 10%.  

Som tidigare träffas vi på tisdagseftermiddagar på kansliet, presidiet och Rose-Marie. 

 

Medlemsuppgifter 

Den 31 december 2016 hade ÖLF totalt 1134 medlemmar varav 109 pensionärer. Under 2015 

bytte Läkarförbundet medlemsregister, det har påverkat oss även under 2016 i 

lokalföreningen i så måtto att det har inneburit mycket mer jobb för vår kanslist att få fram 

uppgifter kring medlemskap, avgifter, adresser etc.  

Örebro 17 januari 2017, för Örebro läns läkarförenings styrelse. 

 

Paula Wallmon 

Ordförande 


