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Verksamhetsberättelse 2019 för SLSO’s Läkarförening, sektion av 
Stockholms Läkarförening.  

FÖRENINGEN  

SLSO’s Läkarförening är en sektion av Stockholms Läkarförening. SLSO’s Läkarförening företräder 

medlemmar anställda av SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Huvuddelen av verksamheten är inom 

primärvård, psykiatriska specialiteter, geriatrik, ASIH och somatiska specialistcentra. Verksamheten är 

förlagd på ca 160 olika enheter över hela Stockholms län. Medlemsantalet är stabilt runt ca 1 400 läkare.  

 

STYRELSE  

Vid årsmötet 2018 valdes följande styrelse:  

Ordförande Suzana Turkalj Pavlakovic, Vårby vårdcentral  

Andrea Asplund, Gustavsbergs vårdcentral  

Alberto Osorio, Jakobsbergs vårdcentral  

Ayda Shaker, Jakobsbergsgeriatriken  

Caroline Asplund, Gustavsbergs vårdcentral  

Sekreterare Eva Bratt, ASIH Stockholm Norr  

Gita Singh, Hässelby vårdcentral  

Vice ordförande Gunnar Berglund, Älvsjö vårdcentral  

Maria Wolf, Salems vårdcentral  

Mikael Hedberg, Nordvästra psykiatri  

Sarah Ahari, BUP Stockholm  

Simon Karlsson, Psykiatricentrum Södertälje  

Ylva Sandström, Boo vårdcentral, avgick 190825  

Valeriu Neamtu, Beroendecentrum Stockholm, avsade sig uppdraget under vintern 2019  

 

Adjungerade under året:  

Stella Sideridou, Psykiatri Nordväst  

Tobias Back, Psykiatri Södra  

Humera Memon, Jakobsbergs vårdcentral  

Amy Bruta, BUP Stockholm  

 

VALBEREDNING  

Vid årsmötet 2018 valdes följande valberedning:  

Cecilia Gordan och Ida Gebel-Djupdal, båda vid BUP Stockholm.  

 

REPRESENTATION  

Föreningen var under året representerad i Stockholms Läkarförenings styrelse genom Gunnar Berglund, 

Andrea Asplund och Suzana Turkalj Pavlakovic (tillika 2:e vice ordförande i föreningen).  

Föreningen är representerad i SLSO’s IT-råd samt centrala landstingets IT-råd (RSIT) av Gunnar Berglund.  

Föreningen är representerad i Saco-SLSO av Gunnar Berglund, Suzana Turkalj Pavlakovic och Andrea 

Asplund.  

Föreningen är representerad i SLSOs centrala samverkansgrupp av Gunnar Berglund.  

Föreningen är representerad i Saco-SLL (centrala Saco-rådet) av Gunnar Berglund och Suzana Turkalj 

Pavlakovic.  

Föreningen är representerad i DLF (Distriktsläkarföreningen) av Ylva Sandström och Suzana Turkalj 

Pavlakovic.  
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VERKSAMHET  

Verksamheten har haft nio protokollförda information- och utbildningsmöten. Styrelsen har mellan mötena 

hållit en aktiv mail- och telefonkontakt. Styrelsen har under året fortsatt att ha en kontinuerlig och tydlig 

utbildningsplan för styrelsens medlemmar, för att på detta sätta kunna stödja medlemmarna, ge dem bättre 

service och föra fram våra synpunkter till berörda politiker, tjänstemän och andra aktörer.  

 

Styrelsen har under året skickat ut medlemsbrev till SLSO’s Läkarförenings medlemmar. Vi har en Face-

book sida som vi hoppas kunna använda mer i vår dialog med medlemmarna. Vi har utbildat oss i frågor 

som rör samverkansarbetet, skyddsombud på arbetsplatserna. Vår förhoppning är att det kommer leda till 

bättre stöd i det lokalfackliga arbetet på arbetsplatserna.  

 

Primärvården har gått in på det trettonde året med Vårdval Stockholm, vi fortsätter vårt arbete att få till en 

större resursfördelning till primärvården. Stockholms läkarförening begärde en central förhandling inför 

husläkaravtalet 2019, vilket resulterade i en förändring angående listning på läkare, från andra året på ST till 

sista året på ST (om ST-läkaren ämnar att vara kvar på vårdcentralen som specialist). Vi är fortsatt djupt 

oroade över att distriktsläkarnas fortbildning inte prioriteras, då detta är en viktig förutsättning för ett håll-

bart arbetsliv och primärvårdens framtida utveckling. I samarbete med Stockholms läkarförening har vi 

regelbunden kontakt med berörda tjänstemän och politiker för att påtala alla läkares fortbildning och 

fortbildningens självklara plats i framtidens sjukvård. Arbetsmiljön är fortsatt ansträngd för läkarna på 

vårdcentralerna. Vi har ett mycket bra och konstruktivt samarbete kring detta med Distriktsläkarföreningen 

Stockholm. Närakuterna i SLSOs regi fick ett nytt avtal med helgtjänstgöring och förkortad arbetstid, för att 

kunna förbättra kontinuiteten av anställda specialister i allmänmedicin på Närakuterna.  

 

Inom psykiatrin har vi på olika sätt särskilt uppmärksammat försämring av arbetsmiljön inom psykiatrin, 

med ökat antal hot samt deltagit i diskussioner om tydliga och säkra rutiner vid tvångsvård. Under 2018 

sades jouravtalen upp av SLL, numera Region Stockholm, och SLSOs läkarförening lyckades få ett lite 

bättre jouravtal på fredagar jämfört med akutsjukhusen i Regionen. Länsakuten, BAS och BUP akuten har 

kvar sina gamla jouravtal. Schablonavtalen har lokalt blivit uppsagda av arbetsgivaren, och detta var inte 

något som vi diskuterade i samband med förhandlingarna. Vi har påbörjat en kartläggning, tillsammans med 

arbetsgivaren, av läkarnas jourkomp i SLSO för att få en anpassning av våra avtal till det centrala avtalet 

som SKL (Statens kommuner och Landsting) har slutit med Läkarförbundet gällande begränsning av sparad 

jourkomp till maximalt 200 timmar/år.  

 

Vi ser att arbetsmiljön inom geriatriken inkl ASIH har lett till att många väljer att sluta, både yngre och äldre 

läkare. Geriatriken inkl ASIH har även fått ytterligare förändringar i de ekonomiska ramarna, i och med 

vårdval, vilket vi fortsätter att bevaka. Under hösten har vi samarbetat med Danderyds läkarförening inför 

verksamhetövergången av Danderydsgeriatriken från SLSO till Danderyds sjukhus AB (DS AB) som 

kommer äga rum i januarir 2020. Det fanns en stor önskan från läkarna på Danderydsgeriatriken att få bli 

kvar som ett eget verksamhetsområde på DS AB och detta lyckades tack vare vårt nära samarbete med DS 

Läkarförening. Läkarna får även ta med sig jourkomp till nästa arbetsgivare, vilket är glädjande.  

 

Löneförhandlingar med arbetsgivaren skedde under april för avtalsåret 2019. Vi märker att det är tuffare 

tider, men vi har ändå upplevt att lokala arbetsgivare har lyssnat på våra argument. Vi vet att många enheter 

har en ansträngd ekonomi och i detta läge är det bra att ha ett avtal med bestämd siffra som minimum. 

Nuvarande avtal gäller till 31 mars 2020 och erfarenhetsmässigt vet vi att nästa års löneförhandlingar 

troligen kommer att ske under hösten 2020.  

 

Vi ser att det är viktigt att man har en lokal samverkan, där medlemmarna lokalt kan påverka beslut i på den 

egna arbetsplatsen, men tyvärr ser vi också att det är många arbetsplatser som inte har läkarrepresentation i 

den lokala samverkansgruppen. Under året har vi med glädje sett att det är en liten ökning av läkare som vill 

engagera sig facklig på den egna arbetsplatsen. Vi hoppas under 2020 kunna ha en ny 
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utbildningseftermiddag för läkare som sitter i samverkan. Under 2019 fick vi ställa in eftermiddagen på 

grund av för få anmälningar.  

 

ST-läkarnas roll inom respektive område har varit ett område som styrelsens medlemmar har arbetet aktivt. 

Under året beslutade regionen att ST-läkarnas utbildning i den nära vården i Region Stockholm skulle flyttas 

från HSF till SLSO. I samband med detta bildades ett övergripande ST-råd med olika representanter från 

arbetsgivare och studierektorer samt facklig representation från SLSOs Läkarförening.  

 

Antalet ärenden där medlemmar vänder sig till oss med bekymmer på arbetsplatsen fortsätter att öka genom 

åren och vi ser att detta sker inom nästan alla våra verksamhetsområden. Allt fler väljer att avsluta sin 

anställning inom SLSO.  

 

Vi har en fortsatt god relation med arbetsgivaren och ett gott samarbetet med Stockholms Läkarförenings 

kansli.  

 

För 2019 års styrelse i SLSO’s Läkarförening, sektion av Stockholms Läkarförening  

 

Suzana Turkalj Pavlakovic, ordförande  

Gunnar Berglund, vice ordförande  

Eva Bratt, sekreterare 
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Verksamplan 2020 för SLSO’s Läkarförening, sektion av 
Stockholms Läkarförening.  
 
Arbetsmiljö  
Vi kommer att fortsätta bedriva ett aktivt arbete för att förbättra läkarnas arbetsmiljö, detta genom 
att bland annat skicka ut en ny arbetsmiljöenkät november 2019. Data från enkätsvaren samman-
ställs och en ny rapport skrivs om arbetsmiljön, och presenteras för arbetsgivaren, SLSOs ledning. 
Arbetet med regelbundna informations/utbildningsmöten för lokala samverkansrepresentanter 
syftar också till att lokalt öka den fackliga kompetensen och på så vis förbättra våra medlemmars 
arbetsmiljö. Vi fortsätter att bevaka digitaliseringen och att det inte påverkar läkarnas arbetsmiljö 
på ett negativt sätt.  
 
Förhandling  
Vi kommer att delta i löneöversynen, samt följa upp och utvärdera de nya jouravtalen som har 
förhandlats under senaste året. Flextidsavtalet har utformats på ett sådant sätt att våra medlem-
mar riskerar att förlora ersättning för arbetat tid. Frågan om övertid och ersättning för övertid vid 
nya anställningsavtal måste bli känd för alla chefer. Vi ska fortsätta arbeta mot etisk stress, dvs 
orimliga uppdrag eller felaktiga prioriteringar av läkartid. Det viktiga arbetet med att identifiera 
och stödja våra lokala fackliga ombud och representanter i lokala samverkansgrupper ska fortsätta 
under 2020. En sluten facebookgrupp för samverkansrepresentanter kan vara en del i detta arbete. 
Vi önskar fortsatt få mer kontakt med alla medlemmar som är fördelade på över 100 lokala 
arbetsplatser, spridda över hela länet.  
 
Utbildning/fortbildning  
Vi kommer att utveckla vår kompetens inom viktiga fackliga frågor, detta genom regelbundna 
utbildningsmöten. Vidare bevakar vi läkares rätt till fortbildning för att säkerställa hög 
patientsäkerhet och god arbetsmiljö.  
 
Ledarskap  
Vi vill stärka läkares ledarroll inom vården och verka för fler läkare som chefer. Denna fråga 
kommer att drivas genom påverkansarbete utåt och via Stockholms läkarförening genom en 
medlemskväll på temat ledarskap.  
 
Opinion  
Opinionsarbete bedrivs i samarbete med Stockholms läkarförenings styrelse och kansli som har 
täta kontakter med centrala tjänstemän och landstingspolitiker. Genom Saco arbetar vi i centrala 
samverkansgruppen i SLSO. Vi kommer fortsätta vara aktiva i sociala medier, genom vår facebook-
grupp, men även att enskilda ledamöter deltar aktivt i debatt i andra grupper med likartat inne-
håll. Vi hoppas att vi kommer att kunna färdigställa en ny hemsida, efter att Läkarförbundet bytte 
plattform för websidor. Regelbundna medlemsbrev ska fortsättningsvis också distribueras via 
mail, så att våra medlemmar enkelt ska få del av det som händer och lätt hitta information om 
facket. 
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