
  
 

    Verksamhetsberättelse 2022 
                        Örebro läns läkarförening 
 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet i Örebro läns läkarförening var 221231: 1 306 personer (2021 var 

motsvarande siffra 1 296 personer). Glädjande att antalet ökar, vi tolkar det som att 

föreningen gör bra saker för sina medlemmar! 

 

Styrelse och möten 

Föreningens styrelse har detta år bestått av 19 styrelseledamöter och vi har haft åtta 

protokollförda möten. Två styrelseledamöter har under året lämnat styrelsen på grund av nya 

uppdrag som omöjliggjort fackligt förtroendeuppdrag. Det första ordinarie mötet med den 

nyvalda styrelsen skedde i samband med styrelsens kick-off och det första efter sommaren i 

samband med styrelseinternatet. I mitten av sommaren möttes vi upp för en social 

sammankomst, där vi uppdaterade varandra om aktuella fackliga ärenden. Arbetsutskottet 

(AU) har även i år haft åtta ledamöter plus vår oersättliga administratör Rose-Marie Isakson 

och har träffats cirka en gång i månaden. Däremellan har vi haft tät kontakt i fysisk form samt 

i olika chattgrupper, både inom AU men även i presidiet, som alltjämt består av fyra personer; 

ordförande, förste och andre vice ordförande och vårt huvudskyddsombud. 

 

Pandemin 

Året har i mindre utsträckning än de två föregående präglats av pandemin men 

konsekvenserna är fortfarande kännbara i vården, både i vår region och i landet i stort. Många 

medarbetare vittnar om en trötthet och en känsla av att vårdens medarbetare inte längre orkar 

ge det lilla extra som i perioder krävs. Ett antal personer har också valt att lämna vården på 

grund av detta. I skrivande stund ser vi också en kraftig uppgång av både antal smittade och 

sjukhusvårdade med covid-19. 

 

Dagligt fackligt arbete 

Det gängse fackliga arbetet har under året rullat på i samma takt som vanligt. Vi har jobbat 

med och mot arbetsgivaren både inom ramen för samverkan och vid enskilda träffar, gjort 

risk- och konsekvensanalyser av förändringar i verksamheten, utvärderat arbetsmiljöaspekter, 

hanterat individärenden med mera. 

Övertidsfrågan och uttag av ATL är sedan länge en av våra centrala fackliga frågor. Vi har 

under året blivit klara med avstämningen gällande läkarnas övertidsuttag för 2020. Siffrorna 

för 2021 har presenterats men vi väntar fortfarande på en avstämning från arbetsgivaren för 

att komma överens. 

ÖLF har sedan tidigare sagt upp det lokala ramavtalet gällande arbetstid. Under flera år har vi 

jobbat för att teckna ett nytt lokalt kollektivavtal gällande läkares arbetstider. Detta har på 

grund av pandemin delvis varit vilande men vi har under året ändå haft löpande kontakt med 

arbetsgivaren, där vi bland annat har fått löfte om en träff med arbetsgivaren under början av 

2023 för att förhoppningsvis komma vidare i frågan. 

 

 

 

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


Internat 

Styrelsens kick-off i februari gick av stapeln i Tällberg i vinterskrud. Vi åkte tåg fram och 

tillbaks och kunde på så sätt även utnyttja restiden för fackliga diskussioner. Våra regionala 

ombudsmän på Läkarförbundet; Pantea Ansari och Sara Altino, var med på länk och 

presenterade sig. Vi fick även föreläsningar om för oss relevanta lagar samt om hur man kan 

tänka kring individärenden ur ett juridiskt perspektiv. 

Under hösten anordnades ett styrelseinternat 31/8-2/9. Vi fick möjlighet att vara på 

Läkarförbundets lokaler på Villagatan i Stockholm. Vi hade, bland mycket annat, en givande 

stund med Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. Fokus låg huvudsakligen på 

lokalt lönearbete samt på medlemsrekrytering och medlemsnytta. 

 

Lönerevision 

Överläggningarna inför 2022 års lönerevision inleddes i december 2021. Vi hade sammanlagt 

fyra träffar på central regional nivå innan vi kunde enas om ett garanterat utfall på 1,9 % för 

kollektivet. Detta var ändå en viss förbättring jämfört med den centrala överenskommelsen 

mellan SKR och Läkarförbundet på 1,6 %. Lönerevisionen genomfördes på kliniknivå de 

första två veckorna i mars och de nya lönerna betalades ut på aprillönen. Den slutgiltiga 

procentsatsen blev 1,94 % på kollektivet. 

 

Lönesatsningar 

Under 2021 fick vi en välkommen höjning av lägsta ingångslöner för ST-läkare, 

specialistläkare och överläkare/distriktsläkare. Detta kompletterades under våren 2022 med 

en, om än moderat, höjning även av lägsta ingångslöner för AT-läkare och underläkare innan 

AT. Även BT-lönerna har diskuterats och man har landat i en nivå som inte når upp till lägsta 

lön för ST och vikariat innan ST, något som Läkarföreningen haft invändningar mot. 

 

Nationella möten 

Läkarförbundets fullmäktigemöte genomfördes i fysisk form den 9-10 november. Föreningen 

representerades av Josefin Gerdevåg och Lars Edling. Från föreningen deltog även Paula 

Wallmon på mandat för sjukhusläkarna och Heiko Botman för centrala DLF (i vars styrelse 

han sitter). Vår förening bidrog, tillsammans med ett par andra lokalföreningar och SYLF, 

med en motion där vi efterfrågade en tydligare hållning i frågan om privata 

sjukvårdsförsäkringar. Motionen vann efter en givande debatt bifall på fullmäktige, mycket 

glädjande! 

Sjuklövermötet, ett samarbetsforum för sju mellansvenska regioners läkarföreningar, 

arrangerades 2022 av Västmanlands läkarförening och genomfördes på Steam hotell i 

Västerås 12-13/5. Josefin Gerdevåg, Sofia Warne, Erik Längström och Lars Edling deltog 

från ÖLF tillsammans med vår administratör Rose-Marie Isakson. En del av mötet handlade 

om lönerevision, där Västmanland på många sätt är ett föredöme både vad gäller lönenivåer 

och sitt systematiska arbete med lönestatistik. Andra frågor som var uppe var BT och 

nybyggnation av sjukvårdsbyggnader. 

Universitetsorternas Läkarföreningar (ULF) ordnade den 10-11 maj ett möte i Stockholm som 

arrangerades av Västra Götalands läkarförening. Del av mötet samarrangerades med FD 

(förbundets förhandlingsdelegation) och en annan del arrangerades tillsammans med UFO 

(förbundets utbildnings- och forskningsdelegation). Lars Edling och Paula Wallmon 

närvarade. Mötet gästades bland annat av riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD). Höstens 

ULF-möte anordnades i Umeå 12-13/10 av Västerbottens läkarförening. Lars Edling deltog på 

länk. Ett antal frågor diskuterades, bland annat avtalsfrågor och lönestatistik för 

universitetsanställda. 



Josefin Gerdevåg och Lars Edling har även deltagit vid nationell ordförandekonferens och 

representantskap. 

 

Aktiviteter 

Vi har under året bjudit in till medlemslunch vid tre tillfällen på USÖ, två på Lindesbergs 

lasarett och en gång på Karlskoga lasarett. Vi har även bjudit på lunch i samband med 

distriktsläkardagarna. Dessa har varit välbesökta och lett till bra diskussioner och uppslag för 

oss att jobba vidare med. 

Den 18/5 anordnades medlemskväll på Svampen med en givande föreläsning av Ulrika 

Sandén om sekretess och tystnadsplikt. 

Facklig introduktionskurs anordnades för våra fackliga ombud 7/11 på Naturens Hus. 17 

deltagare var med. 

29/11 stod Läkarförbundet som värd för Universitetsronden i Örebro, ett projekt där 

förbundets grupp för utbildnings- och forskningsfrågor, UFO, åker runt och besöker 

universitetsorterna. Lars Edling och Karin Zetterberg deltog från ÖLF. SLF student deltog 

också med två personer. Vi träffade representanter för Örebro universitet, FoU samt politiken 

och diskuterade flera olika frågor, bland annat läkares möjlighet att forska. Det var en givande 

och konstruktiv eftermiddag. 

Vi har träffat chefer på alla nivåer i en rad möten, både inom ramen för samverkan och mer 

informellt, och upplever att vi på det stora hela ändå har en god kontakt på de flesta nivåer. 

Lars Edling och Josefin Gerdevåg har under året avslutat Läkarförbundets 

ledarskapsutbildning som sträckt sig över två år. Båda har även gått utbildningen UGL, 

finansierad av Läkarförbundet. 

 

Remisser och skrivelser 

ÖLF har under året lämnat synpunkter på två remisser som kommit via Sv. Läkarförbund: 

”Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentliga vården” samt ”Steg framåt, 

med arbetsmiljön i fokus”. 

ÖLF har under året inlämnat ett flertal skrivelser till Region Örebro län, bl a en skrivelse i 

samarbete med SYLF om vikten av att utöka antalet AT-platser etc. 

 

Media 

Representanter för ÖLF har intervjuats ett flertal gånger under året av Läkartidningen, 

Nerikes Allehanda, Radio P4 Örebro, SVT Örebro samt Dagens Nyheter. Debattartiklar har 

också publicerats. 

Ämnen som diskuterats och debatterats har gällt bristen på vårdplatser, hyrläkare, behov av 

fler AT-platser, behovet av fler allmänläkare, privata sjukvårdsförsäkringar med mera.  

Många av nyhetsinslagen finns redovisade med länkar på ÖLFs lokala hemsida: 

www.slf.se/orebro under rubriken ”Örebro läns läkarförening i media”. 

 

Ekonomi 

Behandlas i separata handlingar. 

 

Kanslipersonal 

Som tidigare bemannar vår administratör Rose-Marie Isakson vårt kansli på Järnvägsgatan 

16b alla dagar utom onsdagar. Med regelbundenhet får hon hjälp av vår sekreterare Ann-

Charlotte Sundh-Persson som är fortsatt anställd på 10 %. 

 

 

 

http://www.slf.se/


Slutord 
Året som gått har präglats av en lugnare situation än de två föregående. Kvarstående effekter 

av pandemin har dock varit ett ytterligare tapp av kompetens som i särskilt hög grad drabbat 

vårdavdelningar och därmed antalet tillgängliga slutenvårdsplatser. Platsantalet i regionen är 

historiskt lågt och följderna av det för läkarna är stora. Vi upplever en kraftigt försämrad 

arbetsmiljö och en stor risk för att patienterna blir lidande. Detta är den enskilda fråga vi 

lägger mest fokus på. 

Sammantaget är vi ändå på det stora hela nöjda med det år som gått och hoppas att vi, i stort 

och smått, kunnat hjälpa våra medlemmar så gott vi har kunnat. Vi ser fram mot att under året 

som kommer fortsätta arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och schyssta villkor för 

medlemmarna i Örebro läns läkarförening. 

 

För styrelsen 

 

 

 

 

Lars Edling   Josefin Gerdevåg 

Ordförande   1:a vice ordförande 
 

 


