
Verksamhetsberättelse 2022 för SLSO’s Läkarförening, sektion av 
Stockholms Läkarförening. 
 
FÖRENINGEN 
SLSO’s Läkarförening är en del av Stockholms Läkarförening och företräder medlemmar 
anställda i SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.  
Verksamheten är förlagd på drygt 170 olika enheter över hela länet. Medlemsantalet är stabilt 
runt ca 1.400 läkare. 
 
STYRELSEN 
 
Vid årsmötet 2021 valdes följande styrelse:  
Gunilla Bergström ASIH Stockholm Södra som Ordförande  
Gunnar Berglund, Älvsjö vårdcentral, Vice ordförande 
Amanda Aldervall, Sekreterare Psykiatri Södra 
Caroline Asplund, Gustavsbergs vårdcentral  
Fredrik von Beetzen, Psykiatri Nordväst 
Humera Memon, Jakobsbergs vårdcentral 
Lena Bergqvist, Närakut Haga 
Mikael Hedberg, Nordvästra psykiatri  
Milosz Swiergel, Gröndals vårdcentral avgått under -22 , flytt till annan ort 
Natte Hillerberg, Norra Stockholms Psykiatri, avgått på egen begäran våren-22 
Simon Karlsson, Psykiatricentrum Södertälje  
Stella Sideridou, Psykiatri Nordväst 
Amanda Aldervall, Sekreterare Psykiatri Södra 
Maria Sjödahl, Husläkarmottagningen Johannes 
Madeleine Liljegren Psykiatri Nordväst 
Stefanie Najem Jakobsbergs VC 
 
Adjungerade under året: 
Andreas Larsson Psykiatri Sydväst 
Raquel Olofsson Falla Psykiatri Sydväst 
Cecilia Martinez Arana Gustavsbergs VC 
Johanna Sunesson Sabbatsbergseriatriken 
Tim Bäckdahl Skärholmens VC 
Vilhelm Bäcker-Lantz Liljeholmens VC  
 
VALBEREDNING  
Vid årsmötet 2021 valdes följande valberedning:  
Alberto Osorio 
Suzana Turkalj Pavlakovic 
 
VERKSAMHET 
PANDEMIN 
2022 har vi fått vänja oss vid att Covid-19 ständigt finns närvarande och 
har inneburit att många av oss har arbetat digitalt i ökad utsträckning jämfört med tidigare. 
Möten har hållits på Teams men vi har övergått till att träffa fysiskt och i viss mån digifysiskt. 
SLSO har givit heltidsanställda 4 dagar i Covidkompledighet vilket är uppskattat och tas ut 
under året. 
 
INFORMATION 
I den spretiga organisation SLSO utgör är det svårt att sprida information. Därför försöker vi 
återkommande ge viktig information till våra medlemmar via medlemsmail. 
Vi använder Läkarförbundets medlemsregister för medlemsmail och andra utskick. Vi ser att 
detta har inneburit att fler har tagit del av information från oss vilket är glädjande. Det är 



dock viktigt att man har en uppdaterad mailadress i medlemsregistret. Denna ändring kan 
var och en själv göra på Läkarförbundets hemsida, under mina medlemsuppgifter.  
 
Löneöversyn 2022 
 
Avtalet som tecknades 2020 är 4-årig och gäller från 2020 01 04 till 2023 03 31. 
Garantinivån för 2022 var 1,6% och i slutet av maj hade vi förhandlat färdigt för alla 
tillsvidare anställda fackligt anslutna läkare i SLSO och lyckades höja resultatet till drygt 2%. 
Under året har inflationen varit betydligt högre så i princip en reallönesänkning dock. 
 
Avtal 
Under 2019 påbörjades ett arbete med HR-avdelningen angående jourkompberget, som för 
många medlemmar överstiger 200 timmar/år. Detta arbete har fortsatt även under 2022 och 
det är viktigt att de medlemmar som önskar ledighet i anslutning till jourarbete eller enligt 
önskemål får möjlighet att ta ut det och att alla medlemmar har ett hållbart arbetsliv.  
Innan vi började med löneförhandlingarna skickade vi ut en enkät där enskilda medlemmar 
kunde berätta om sig och sina löneönskemål vilket är värdefullt för oss att använda vid 
förhandlingen. 
 
  
UTBILDNING 
Under 2022 har BT (Bastjänstgöring) fortsatt i Region Stockholm inledande som ett 
pilotprojekt som nu har förlängts och under hösten 2022 fanns drygt 40 BT läkare anställda 
(visstidsanställda). SLSO har arbetsgivaransvaret för BT-läkarna och vi tror, liksom SLSO, att 
det är en bra lösning. Under året har även integrerad BT kunna sökas främst inom 
primärvården. 
 
Fackliga utbildningar 
Flera av våra styrelseledamöter har gått fackliga utbildningar under året och vi uppmuntrar 
fler söka utbildningar där tex Sveriges läkarförbund håller facklig bas och fortsättningskurs. 
 
 
 
ARBETSMILJÖ 
Vi har fortsatt vårt tvärfackliga arbete med arbetsgivaren med de arbetsplatser där vi får 
vetskap om att det är problem. Vi har oftast en bra dialog med ledningen inom de olika 
verksamhetsområdena. Vi bistår vid behov med stöd i medlemsärenden ofta tillsammans 
med ombudsmän från kansliet. 
 
 
SLSOs läkarförening arbetar när och tvärfackligt med SACO-SLSO, vilket utgår från gällande 
samverkansavtal. Vi bevakar tillsättningarna av verksamhetschefer via SACO-SLSO, där en 
SACO-representant är med vid de fackliga intervjuerna av kandidater. Vid dessa intervjuer är 
arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna. Tyvärr ser vi att allt färre läkare är chefer inom 
SLSO och detta är något som vi och SACO har i åtanke vid de fackliga intervjuerna. Vi ser att 
det finns flera vårdcentraler inte har en lokal facklig samverkan och därmed förhandlas dessa 
budgetar centralt i SLSO där vi medverkar. 
  
 
Det har varit och är värdefullt när medlemmar har hört av sig till oss med frågor, som vi kan 
ta upp med ledningen i olika sammanhang.   
Vi från SLSO har tre ordinarie platser i Stockholms Läkarförening och några av oss hade 
möjlighet att delta i Läkarförbundets fullmäktige i november 2022.  
 
 
För 2022 års styrelse i SLSO’s Läkarförening, sektion av Stockholms Läkarförening 



 
Gunilla Bergström ordförande 
Gunnar Berglund, vice ordförande 
Amanda Aldervall, sekreterare 
 

 


