Verksamhetsplan
2020

1. Verka för en human och jämlik vård i Sverige genom
ökad nationell styrning

15. Verka för att läkares arbetsuppgifter renodlas och att
läkare är delaktiga inför beslut om ”taskshifting”

2. Verka för att stärka läkarprofessionens ställning i sjukvården och i samhället

16. Verka för att läkare av effektivitets- sekretess- och arbetsmiljöskäl har egen ostörd arbetsplats

3. Verka för stärkt professionalism och att vårdens organisation, styrning och ersättningssystem baseras på
evidens

17. Verka för att Sveriges Läkarförbund och våra skyddsombud blir delaktiga och får inflytande i upphandling,
utveckling, utformning och anpassning av olika ITsystem samt att hänsyn tas till arbetsmiljöeffekter

4. Verka för återinförande av patientansvarig läkare (PAL)
och stärka begreppet medicinskt ledningsansvar
5. Verka för att grund-, vidareutbildning och fortbildning av läkare är adekvat och av hög kvalitet

18. Arbeta för mer funktionella utlåtanden till Försäkringskassan
19. Fortsätta vara aktiva och trovärdiga opinionsbildare

6. Verka för fortbildningsfrågan med mål om nationell
föreskrift, individuella fortbildningsplaner och öronmärkt budget

20. Fortsatt högt nyhetsflöde i sociala medier och fortsätta
agera snabbt i sjukvårdsdebatten samt medverka på
sjukhuslakaren.se med krönikor

7. Påverka vårdplatssituationen med målet att genomsnittlig beläggningsgrad inte överstiger 85 procent och
att antalet disponibla vårdplatser ökar

21. Förmedla vetenskapligt grundade fakta till beslutsfattare och allmänhet om sambanden mellan klimat, klimatförändring och hälsa samt föra ut Sjukhusläkarnas
Klimat- och hälsopolicy på lämpligt sätt, också internationellt

8. Verka för att öka antalet IVA- och rehab-platser till
adekvata nivåer
9. Lyfta frågan om patienters rätt att fritt söka sjukvård
över regiongränserna
10. Arbeta för att väntetider och kvalitetsmått redovisas i
en nationell lista
11. Fortsätta ha kontakt med olika myndigheter för att belysa områden där tillsyn och öppen redovisning behöver skärpas till en mer patientnära nivå
12. Fortsatt påverka det partsgemensamma arbetet mellan
SKR och Sveriges Läkarförbund kring förhandlingsmodeller, arbetstid och beräkning av jour-, och beredskapsersättning
13. Verka för att arbetsgivare inte rutinmässigt skriver bort
rätten till övertidsersättning
14. Verka för att övertid erkänns, ersätts och inte registreras som flextid

22. Delta i internationella organisationer som Nordöl och
AEMH
23. Arrangera eget seminarium samt delta i andras seminarier under Almedalsveckan
24. Utveckla kontakterna med lokalavdelningarna, besöka
minst en tredjedel av dem och starta minst en lokalavdelning
25. Verka för att nyfärdiga specialister automatiskt överförs till rätt yrkesförening
26. Dela ut Sjukhusläkarnas priser efter behov och ett stipendium i fokusfrågan arbetsmiljö
27. Verka för ett nationellt primärvårdssystem i
Sverige för att på sikt förbättra vårdplatsbristen

