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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

Inledning   

Det gångna året har varit ett av de värsta som vi har varit med om. Året började med att vi kunde 

andas ut efter att schemaläggningsdiskussionen hade lagts ned. Avtalsrörelsen närmade sig och 

sjukvården här i regionen gick på högvarv. Just då kom pandemin. Allt som var planerat fick 

ställas in. En helt ny sjukdom kom snabbt till Sverige och just Stockholm fick den värsta vågen 

under våren. Vi hade ingen planering eller lager av skyddsutrustning. Alla gjorde det bästa de 

kunde men tog stora risker. Det är ett antal kollegier som fick betala ett mycket högt pris genom 

att de inte överlevde sjukdom som de fick på arbetet. Vi sänder en särskild tanke till deras 

anhöriga. Sedan är det väldigt många av oss som har blivit sjuka av denna pandemi. 

 

Region Stockholm har nu även haft våg två av denna pandemi. Vi har under resan lärt oss väldigt 

mycket av sjukdomen. Mortaliteten och morbiditeten har sjunkit kraftigt men vi har fortfarande 

väldigt höga siffror om vi jämför oss med de andra nordiska länderna. Det är imponerande hur 

snabbt vi kan bygga om vården och ta in nya rutiner. Dock är väldigt många av våra medarbetare 

väldigt trötta. Det kommer att ta tid för återhämtning. Men vi ska vara stolta över våra insatser. 

Snabbt organisera om vården, skapa många nya vårdplatser och få fram ny kunskap om 

sjukdomen. 

 

Vårdskulden som nu har byggts upp under 10 månader måste någon gång börja betas av. Det 

kommer att kosta mycket bland våra medlemmar och det kommer att ta betydligt längre tid än 

planerat. 

 

Pandemin har också visat på Regionens svaga delar. Vi har en mycket kompetent öppenvård men 

alldeles för många luckor. Dessa måste täckas. En väl utbyggd primärvård skulle kunna underlätta 

betydligt för sjukhusen. Tidig behandling skulle ha underlättat mycket, speciellt under våg ett av 

Covid-19 med ett betydligt bättre utfall. Samtidigt med denna kris så håller Regionen på att 

långsamt strypa den privata verksamheten vid små enheter. Oftast väldigt effektiva och med stor 

kontinuitet. Regionen vill bara satsa på stora aktörer. Vi behöver möjligheten att det finns små 

läkarägda enheter. 

 

I denna kristid så har vi dock blivit allt större som förening och är nu en bra bit över 9 800 

medlemmar.  

 

Avtalsförhandlingarna kom igång sent under året med ett huvudavtal. Sedan har vi i Stockholm 

förhandlat fram ett lokalt avtal om AT läkarlön och alla innan leg. Vi har i procent fått ett relativt 

högt utfall men tyvärr från en ganska låg nivå. Nu återstår alla förhandlingar ute på varje sektion. 
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Antalet AT block är ett återkommande problem. Vi har nu sett en liten ökning från 228 till 232 

och förhoppningsvis 246 för 2021. Men det finns fortfarande en stor brist och allt för många 

väntar allt för länge på att få sitt block. 

 

Vad kommer nu att hända under 2021 

-Vi hoppas att vi kommer se slutet av pandemin. 

-Planering av att arbeta bort den enorma vårdskulden. 

-Sedan har vi sedan länge ett kronisk brist på vårdkapacitet och vård sängar. Detta måste börja 

  åtgärdas. 

-Primärvården måste byggas ut så att den fungerar med vettiga listningstal som är uthålligt på sikt. 

-Vi måste hela tiden säga nej till konsulter i vården. Det går inte att lösa alla problem med  

  ständiga omorganisationer. 

-Vi måste få en arbetsmiljö som är värd namnet. 

Styrelsen  

Johan Styrud är vald till ordförande för tiden till fullmäktige 2021, Yvonne Dellmark förste  

vice ordförande fram till fullmäktige 2022 och Suzana Turkalj Pavlakovic andre vice ordförande 

fram till fullmäktige 2021.  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden, varav ett  

tvådagars sammanträde i februari, en endagars i april samt ett fyradagars planeringsinternat i 

september. Samtliga sammanträden fr om april har skett i digital form förutom internatet i 

september. Vid Fullmäktige 2020 valdes styrelse och övriga förtroendevalda inom sektioner  

och yrkesföreningar vilket framgår av bilaga 1 och 2, tillhörande verksamhetsberättelsen.  

Under året har styrelseledamot från Ersta sjukhus varit adjungerad till styrelsen. 

Presidiet 

Styrelsens presidium, d.v.s. föreningens ordförande, förste och andre vice ordförande, har  

under terminstid i regel sammanträtt en gång varannan vecka. Vid sammanträdena har förts 

minnesanteckningar, som fortlöpande delgetts övriga i styrelsen samt förtroendevalda i 

fackklubbarna.  

Understödsfonden 

Stockholms läkarförening förvaltar och sköter Stiftelsen Stockholms läkarförenings 

understödsfond som har till ändamål, att i första hand lämna hjälp åt nödställda medlemmar,  

vilka tillhört eller tillhör föreningen, samt deras efterlevande och att därutöver lämna bidrag till 

resor och kongresser, symposier utanför Sverige för läkare under utbildning. 
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Läkarföreningens styrelse, tillika styrelse för Stiftelsen Stockholms läkarförenings 

understödsfond, har under verksamhetsåret på sedvanligt sätt annonserat på föreningens  

hemsida om möjligheten att söka understöd och resebidrag från fonden. 

 

Stockholms läkarförening förvaltar och sköter Stiftelsen Stockholms läkarförenings 

understödsfond som har till ändamål, att i första hand lämna hjälp åt nödställda medlemmar, 

vilka tillhört eller tillhör föreningen, samt deras efterlevande och att därutöver lämna bidrag till 

resor och kongresser, symposier utanför Sverige för läkare under utbildning. 

Läkarföreningens styrelse, tillika styrelse för Stiftelsen Stockholms läkarförenings 

understödsfond, har under verksamhetsåret på sedvanligt sätt annonserat på föreningens hemsida 

om möjligheten att söka understöd och resebidrag från fonden. 

 

P g a pandemin var det få sökande gällande resebidrag, under året delades det totalt ut fem st 

bidrag varav två st var understöd. 

 

Endast räntor och utdelningar får delas ut som understöd och bidrag. Under 2020 var 

utdelningsbart belopp 216 881 kronor. Av dessa delades 25 000 kr ut som understöd och 60 000 

som resebidrag. Av de tre resebidragen är det en flyttats fram och kommer att ske 2021. 

Löneöversynsförhandlingar  

Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting träffade under hösten 2020 ett 

nytt avtal inom region och kommun. Förhandlingarna pausades under våren p g a pandemin och 

återupptogs i oktober. Det nya avtalet gäller fr o m 2020-04-01 t om 2024-03-31. Avtalet innebär  

för 2020 retroaktivitet från 2020-04-01 men ingen angiven nivå, för 2021 är det som lägst 2,0 % 

och för 2022 är det som lägst 1,6 %. Fr om 2023-04-01 to m 2024-03-31 ligger nivån på det 

märke som fastställs av industrins parter. Förseningen innebar att de lokala 

sektionsförhandlingarna inte kom igång under 2020. 

Övriga möten och överläggningar med regionen   

Presidiet har under året återkommande träffat landstingspolitiker och tjänstemän och fört samtal i 

viktiga och aktuella frågor. Diskussionerna har under året dominerats av pandemin och dess 

följder på vården och hela samhället. Men även vårdplatsfrågan, dimensionering av ST och AT 

och den underdimensionerade primärvården samt avsaknaden av fortbildningen har kommit upp.   

 

Presidiet har tillsammans med SYLF regelbundet träffat Regionens samordnare i 

utbildningsfrågor och fört diskussioner om AT, ST samt kommande införande av BT-

tjänstgöringen. Frågan om förseningar för ST-läkare med anledning av pandemin har också varit 

ett återkommande ämne. Även frågan kring Regionens projekt att införa pedagogisk AT-tjänster 

har det utbytts viktig information kring.  
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IT och IT-arbetsmiljö   

Det största journalsystemet i regionen, Take Care, har nått sin tekniska livslängd och kan inte 

modifieras mer. Därför behöver det bytas ut. Stockholms Läkarförening har sedan den första 

förstudien 2011 varit en aktiv part i införskaffandet av ett nytt journalsystem. De senaste åren 

fanns en facklig referensgrupp som genom att själva utse sina medlemmar fick en bra spridning 

av olika personalkategorier och olika arbetsplatser. Samarbetet med regionen fungerade väl. 

 

Tyvärr valde regionen att avbryta all upphandling av ett nytt journalsystem försommaren 2020. 

Det sägs att politisk oro för skenande kostnader vid byggen av sjukhus och tunnelbana samt  

Corona pandemin var orsaken. Därför fortsätter man nu att använda det journalsystem som två 

år tidigare ansågs ha nått sin tekniska livslängd. Under senhösten påbörjades en mindre  

upphandling av ett separat journalsystem för IVA, anestesi och operation. Tyvärr ser  

Stockholms Läkarförening att regionen åter börjar med flera olika lokala journalsystem istället  

för ett gemensamt system. Det är varken bra för patientsäkerheten eller arbetsmiljön. Låt oss  

hoppas att 2021 blir ett bättre år ur IT synpunkt. 

Klimatfrågan 

Till fullmäktigemötet 2020 inkom en motion där motionärerna ställde yrkanden att föreningen 

skulle anta en miljöpolicy där flygning i möjligaste mån undvikes samt att internat och kurser 

förläggs lokalt eller regionalt av samma anledning.  

I svaret till motionärerna framgår det bl a att styrelseinternaten är viktiga för det fackliga arbetet 

och den service föreningen kan ge sina medlemmar. Föreningen anser vidare att kollektiva 

transporter är att föredra även om enskilda resor ibland är nödvändigt. Klimatavtrycket kommer 

även framöver att läggas in som en viktig parameter. Att ta beslut om att endast välja ett 

resemedel eller att undvika ett annat är inte bra för den flexibilitet som föreningen behöver i sitt 

arbete. Styrelsens svar är att föreningen arbetar med den viktiga frågan som motionären lyfter.  

 

Vid fullmäktigemötet ansågs motionen som besvarad i enlighet med styrelsen förslag. 

Stockholms läkarförening följer Förbundets klimatpolicy. Det år som passerat med Covid 19 har 

minimerat resorna. Styrelsen hade sitt höstinternat i Värmland och företog resan dit med buss. 

Förtroendevaldas och kanslipersonalens resor är för övrigt minimerade eftersom i princip 100 

procent av möten har skett digitalt. Resor i tjänsten lokalt eller regionalt har knappt förekommit.  

Övriga motioner 

Till fullmäktigemötet inkom även motionerna: 

   

”Ett sätt för våra medlemmar att inse vikten av läkare på ledande ställning”  

Motionären yrkade att boken ”Konsulterna” (NKS härvan) skulle köpas in som länk till samtliga 

medlemmar.  
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Styrelsen instämde i motionärens tvivlan på hur systemet i framtiden ska fungera efter allt som 

inträffat i samband med att NKS planerades, byggdes och igångsattes. Att gå motionären till 

mötes skulle dock bli en betydande kostnad (som ljudbok ca 850 000 kr) för föreningen. Boken 

hade köpts in till styrelsen samt ett par exemplar till sektionerna.  

 

Styrelsen föreslog fullmäktige att avslå motionen vilket mötet gjorde.  

  

”Krav på kollektivavtal vid köp av varor och tjänster”. 

 Motionären yrkade på att alla varor och tjänster som köps in ska ha leverantörer som är anslutna 

till kollektivavtal. Styrelsen delar motionärens syn på att kollektivavtal är en central del av all 

facklig verksamhet, inklusive vid köp av varor och tjänster. Tyvärr har inte mindre företag alltid 

kollektivavtal men föreningen eftersträvar att i möjligaste mån uppfylla yrkandet.  

 

Styrelsen föreslog fullmäktige att anse motionen besvarad vilket mötet gjorde.  

Kommunikation  

Medlemsinformation läggs ut på föreningens hemsida och på Facebook. Under året har 

föreningen flitigt förekommit i press, radio och tv. Ordföranden har under året förekommit ett 

60 tal gånger i både inhemsk och utländsk press rörande frågor relaterade till Covid 19. I de fall 

det inte varit med kort varsel har styrelsen informerats om kommande inslag.  

   

Förutom presidiets medverkan i media har även respektive sektionsordföranden förkommit i 

inslag gällande lokala frågor. I frågor som krävt en större kommunikationsinsats har stöd 

inhämtats från förbundets kommunikationsavdelning. Sektionerna Karolinska och SLSO har 

egna Facebook-sidor samt regelbunden medlemsinformation.  

Remisser 

Under året har styrelsen besvarat följande remisser  

• En sjukförsäkring anpassad efter individen 

• Förslag till läkares arbete med sjukskrivningsärenden 

• En begriplig och trygg sjukförsäkring 

• En moderniserad arbetsrätt 

• En välfungerande sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess 

• Förslag till politiskt program och strategi för 2020 tom 2025 

• Förslag till ändrade regler om läkarnas ST och AT 

• God och Nära Vård 

• Kompetensförsörjningspolicy 

• Life Siience forsknings och utvecklingsstrategi 
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• Läkares arbete med sjukskrivningsärenden 

• Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete 

Läkarförbundets fullmäktige 

Sveriges Läkarförbund anordnade sitt fullmäktige den 18-19 november. Stockholms läkarförening 

var representerad med 14 delegater. Föreningen nominerade Ylva Sandström som ledamot till 

förbundsstyrelsen och Anette Hein till valberedningen. Nomineringen av Sandström beslöts av 

mötet. 

 

Föreningen lämnade in följande motioner : 

  1. Anmälan vid tillbud eller allvarlig skada på arbetsplatsen  

  2. Motverka negativ särbehandling av fackligt förtroendevalda  

  3. Rätt befattning för aktuell kompetens  

  4. Förbättrad medlemskommunikation via app.  

  5. Redovisa resultat av bifallna motioner  

  6. Obligatoriska kandidatpresentationer  

   

Fullmäktige biföll föreningens motioner till övervägande del, vilket var en framgång. 

Kursverksamheten  

Under året har kursverksamheten legat på låg nivå med hänsyn till rådande pandemi. Förbundets 

centrala kansli har utarbetat en lokal introduktionskurs som lokalföreningarna skall hålla som en 

förberedelse för att kunna delta i förbundets centrala fackliga baskurs. En sådan hölls digitalt den 

20 oktober med 17 deltagare. Kursledare var Leif, Ullskog och Jacobsson från kansliet och 

introduktionskursen anpassades utifrån lokala förhållanden i Stockholm.  

 

Liksom tidigare år erbjöds skräddarsydda utbildningar till sektionerna efter önskemål, men enbart 

digitalt. Dock hölls en lokal introkurs på Karolinska den 30 september med 23 deltagare. Leif har 

även hållit en digital föreläsning om anställningstrygghet för sektion St. Görans sjukhus på deras 

årsmöte den 8 december. 

Medlemsärenden samt förhandlingar inom privat verksamhet 

Precis som föregående år har personärenden varit många till antalet. Stor del av kansliets arbete 

samt i sektionerna upptas av personärenden rörande allt från råd och stöd vid konflikter, 

sjukskrivning- och rehabiliteringsfrågor till diskrimineringsärenden. Ett antal uppsägningar har 

också förekommit. Kansliets ombudsmän har deltagit i ett hundratal olika förhandlingsärenden 

hos privata vårdgivare utöver personärendehanteringen. Föreningen/kansliet arbetar aktivt med 

att få igång fler fackklubbar inom den privata sektorn samt stöd till befintliga klubbar. Förutom 
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ovan nämnda uppgifter har året präglats av frågor som har rört pandemin främst, 

arbetsmiljöfrågor. 

Privat vård 

Stockholms läkarförening ger sedan 1896 ut en katalog över i länet verksamma privata 

legitimerade yrkesutövare – Privat Vård. Katalogen är sedan några år kompletterad med en 

nätversion som återfinns under www.privatvard.info. Katalogen finns även som App.   

Under de senaste åren har antalet annonsörer stadigt minskat och så även detta år vilket därmed  

minskar intäkterna.  

Läkarföreningens kansli  

Kansliet har fem heltidsanställda tjänstemän som finns på Villagatan respektive Karolinskas 

läkarförening med placering i Solna/Huddinge. Liksom tidigare år har kansliet skött ekonomi och 

administration åt SYLF och ekonomin åt S-SPLF. Under mars flyttade kansliet åter till Villagatan 

efter 1,5 år i tillfälliga lokaler i Danderyd p g a renoveringen av Villagatan. Året har som för alla 

övriga varit annorlunda. I princip samtliga möten och förhandlingar har skett digitalt och 

personalen har under hösten varvat med hemarbete och arbete på plats.  

 

 

Saco Region Stockholm  

------------- 

Sektioner och yrkesföreningar 

En mycket väsentlig del av Läkarföreningens samlade arbete bedrivs inom föreningens sektioner 

och yrkesföreningar. En stor del av det viktiga medlemsnära arbetet sker här. Varje delförening 

har vid sina respektive årsmöten avlämnat egna verksamhetsberättelser som delvis redovisas 

nedan. 

Stor Stockholms Privatläkarföreningen S-SPLF 

Styrelsen som valdes vid årsmötet vid årsmötet 2020-01-25 har bestått av följande kollegor 

Hannu Määttänen, specialist i ortopedi, taxan. Ordförande. Rumiana Zlatewa-Cuenca, specialist i 

kardiologi, taxan, Vice ordförande. Mattias Jangard, specialist i ÖNH-sjukdomar, vårdval. Kassör. 

Katrin Rönnberg-Halvorsen, specialist i ÖNH-sjukdomar, vårdval. Ledamot. Peter Lindström, 

specialist i internmedicin, taxan,. Ledamot. Farida Fahmy, specialist i allmänkirurgi, taxan. 

Ledamot. Anette Sjösten, specialist i gynekologi, vårdval (adjungerad)  
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STOCKHOLMS LÄKARFÖRENING. Storstockholms privatläkarförening har en styrelseplats i 

Stockholms Läkarförening. Vår föreningsrepresentant har under året varit Peter Lindström.  

 

SVENSKA PRIVATLÄKARFÖRENINGEN. Storstockholms privatläkarförening är 

representerad i styrelsen av Hannu Määttänen 

 

KVALPRAK AB Bolaget Kvalprak AB ägs till 49% av S-SPLF och 51% av Martin Hägerdal.  

KVALPRAK tillhandahåller kvalitetssäkrings- och verksamhetsstyrningsinstrument.för 

sjukvården.  

 

SERVICEBOLAGET, Stor-Stockholms Privatläkarservice AB.  Servicebolaget bevakar 

läkarbolagens intressen och dess verksamhet redovisas i servicebolagets verksamhetsberättelse 

 

RLPV/Regionalt samverkansorgan för privata vårdgivare. Under året har styrelsen deltagit i sex 

möten med HSF och ARV-sektionen, varav fem av dessa har ägt rum digitalt. Vi har haft god 

hjälp genom närvaro av Läkarförbundets jurist Mia Wallgren. År 2020 har varit väldigt turbulent. 

Regionen har efter omorganisation valt att försöka minska på dessa möten. Vi hoppas dock 

kunna fortsätta. Viktiga frågor under året har varit Regionens förslag om ändring av 

grundförutsättningar i taxan såsom de ”fria nyttigheterna”. Heltidskravet fortfar att vara en 

stötesten. Regionens ovilja att tillåta digitala läkarbesök för taxeläkare under Coronapandemin 

likaså. Regionens strävan mot att avskaffa små privatmottagningar är en annan viktig fråga.  

  

MÖTE MED POLITIKER. Med support från Stockholms Läkarföreningens ordförande Johan 

Styrud har vi fått kontakt med Region finansborgarråd, Irene Svenonius (M) och 

sjukvårdsborgarråd Tobias Nässén (M).  

 

BRANSCHRÅDET (BR). Stor-Stockholms Privatläkarservice AB (SSPL-S AB) är representerad  

i BR av Hannu Määttänen, dvs representant för de mindre läkarledda företagen.  

  

NYHETSBREV. Sedan förra årsmötet januari 2020 har vi kommit ut med flera nyhetsbrev.  

  

HEMSIDAN. Nya hemsidan finns under SLF (Sveriges Läkarförbund) hemsida. 

  

NEDSATT ERSÄTTNING TILL PSYKIATRIKER MED LEG. PSYKOTERAPEUTISK 

KOMPETENS. HSF (ARV) sektionen ändrar den sedan länge fungerande praxisen att en 

psykiater med leg. Psykoterapeut med vidareutbildning och kompetens får inte fakturera i Taxan 

för normalarvode utan skall fakturera 1/3 lägre. Vi har haft kontakt med förvaltningen vid ett 

antal tillfällen angående detta och vi fortsätter att arbeta med det.    
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Södertälje sjukhusläkarförening  

Året har präglats av Covid-19, men redan innan, i januari och februari, började 2020 med en 

mycket pressad vårdplatssituation, med dagliga överbeläggningar och många övernattande på 

akutmottagningen. Arbetsmiljön var under all kritik och vi drev på för att få till en tydlig 

vårdplatsriktlinje på sjukhuset. Några av våra medlemmar och aktiva var också ute i media och 

talade om bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet.  

I början på året var det ett verksamhetsområde på sjukhuset som hade stora problem med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön p.g.a. ett bristande ledarskap. Efter en stor kartläggning 

via företagshälsovården, så bytte man chef och nu är det på god väg att bli bättre. 

Läkarföreningen deltog på många möten kring detta och stöttade medlemmar individuellt i den 

berörda verksamheten.  

I mars-maj och i december slog Covid-19 hårt mot sjukhuset och Södertälje är en av de 

kommuner som har haft störst smittspridning i landet. Många extra samverkansmöten krävdes 

med tanke på alla de verksamhetsförändringar som har gjorts, samt bristen på beredskap och 

skyddsutrustning. Läkarna har arbetat stora mängder övertid, slitit hårt, skjutit på semestrar och 

även drabbats själva av Covid -19. Inom intensivvården så har anestesiläkarna haft särskilda avtal 

under de mest pressade månaderna för att få ihop det. För internmedicinarna så har det varit stor 

press då antalet internmedicinska vårdplatser ökat kraftigt utan att läkargruppen har gjort det.  

Många inom de kirurgiska specialiteterna har ställt upp och arbetat med helt andra 

arbetsuppgifter än de är vana vid. ST-läkare har fått sina randningar och kurser inställda och det 

återstår att se om Covid -19 kommer att leda till att någon måste förlänga sin ST. Det börjar 

klarna att vi inte bara står kvar efter Covid -19 med en vårdskuld, utan även en utbildningsskuld. 

Sammanfattningsvis så är många slitna efter en hårt belastad arbetsmiljö under lång tid, vi för en 

dialog med arbetsgivaren om lämpligt stöd.  

Under året har Läkarföreningen arbetat för att starta fungerande samverkansgrupper på de 

verksamhetsområden där läkare är anställda. VO Geriatrik och VO Intermedicin har startat 

samverkansgrupper, men det finns fortfarande ett verksamhetsområde där lokal samverkan 

saknas, vilket blir något att jobba med nästa år.  

Södertälje läkarförening har under året förhandlat upp den fackliga tiden till att bli mer än 

tredubblad mot var den har varit. Inför nästa år så vill vi få igång regelbundna fackliga 

utbildningar och hoppas på att skapa en mer levande förening med fler gemensamma aktiviteter.  

Ekonomisk berättelse och redovisning görs i Stockholms läkarförening. Några mindre summor 

har använts i Södertälje läkarförening för mindre måltid i samband med att vi har möten.  
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Danderyds sjukhus läkarförening 

Ordförande i Danderyds sjukhus läkarförening (DSLF) under året har varit Anette Hein och 

styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda sammanträden varav nio extrainsatta 

möten p g a Covid 19 pandemin.  

 

Stockholms läkarförenings styrelse. Johan Styrud, som ordförande och Anette Hein, ledamot.  

DSAB. Hans Erntell har varit SSACO-representant i DSAB:s styrelelse. 

SAMS. Anette Hein har varit Danderyds läkarförenings representant, Erik Anesäter och Sam 

Rutherford-Lörstad suppleanter.  

Stockholms sjukhusläkarförening. Representanter i styrelsen har varit Anna Thorén och Hans 

Nåsell, som ersatte Anna Tölli from februari. 

Stockholm SACO råd . Johan Styrud och Anette Hein är ledamöter. 

Sveriges läkarförbund centralt. Heidi Stensmyren har varit ordförande i läkarförbundet och 

förbundsstyrelsen (FS), Johan Styrud är ledamot i FS samt sedan flera år i läkarförbundets 

förhandlingsdelegation. Fullmäktigerepresentant vid det digitala årsmötet i november var från 

Danderyds läkarförenings styrelse Anette Hein som också deltagit i de 2 övriga nationella 

mötena, s k lokala representantskap, som hållits.  

 

Ärenden som hanterats under året 

Besparing, effektivisering och åtgärdspaket Regionens krav om effektivisering medförde att 

under årets inledning behandlades ett stort antal risk och konsekvensanalyser inom alla kliniker 

ang. olika besparingsförslag som bl. a innebar nerdragning avseende tjänster. Klinikombuden 

arbetade hårt för att hindra och lindra förslag som skulle medföra försämrad arbetsmiljö. De 

varsel som lades för läkare resulterade i slutändan inte i någon övertalighet för läkare. 

 

Covid-19-pandemin har varit den dominerande frågan under året. Ombudens roll som 

skyddsombud har intensifierats och vi har deltagit i många digitala Läkarförbundsmöten för 

skyddsombud.  

DSLF har återkommande ställt krav på:  

• Adekvat skyddsutrustning – försiktighetsprincipen skall tillämpas och skydd ska användas 

enligt uppdaterad forskning, Folkhälsomyndighetens och WHO:s rekommendationer. 

Skydd bör användas i all patientkontakt för att vi inte ska smittas av asymtomatiska 

smittbärare. Stor andel läkare som arbetat patientnära med Covid 19 sjuka har varit sjuka 

och utvecklat antikroppar vilket också bekräftats i Community-studien på DSAB. 

Resultaten talar för att vi har varit otillräckligt skyddade på vår arbetsplats.  

• Test av personal och patienter i ökad omfattning. 

• DSLF Identifiering av anställda i riskgrupp, t.ex. gravida, hjärtkärlsjuka etc. och skydda 

dem från arbete med Covid patienter.  

• Adekvat bemanning för arbetsuppgifter 
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• God introduktion vid förflyttning, att förutsättningar så som arbetstider och ersättning 

inte strider mot avtal och att arbetsuppgifter matchas mot kompetens. 

• Möjligheter till återhämtning och psykosocialt stöd då många tvingats arbeta hårt under 

pandemin. Vi avslog begäran från arbetsgivaren om senarelagd semester och krävde att 

sommarsemester skulle ges under sommaren.    

• Ersättning vid extra jourlinjer 

 

Vårdplatsbrist, sommaren, akutens belastning är återkommande frågor. Året har inneburit 

stor belastning för sjukhusets anställda och för patienterna. DSLF framför detta och diskussioner 

sker fortlöpande med sjukhusledningen för att i möjligaste mån undvika extra överbelastning. 

Överbeläggningar, utlokaliserade patienter, underdimensionerade högrevårdsplatser och hårt 

pressad situation på akuten leder till försämrade arbetsförhållanden särskilt för läkarna på 

sjukhuset som belastas mycket tungt både med enormt svåra beslut att skicka hem patienter som 

egentligen hade behövt läggas in men också ständigt jagande av vårdplatser, omflyttningar av 

patienter, mycket extra frågor etc, Sommarsituationen på sjukhuset var bättre än förväntat 

eftersom prevalensen Covid 19 blev lägre än man räknat med. Fler vårdplatser än habituellt 

förbättrade även akutenflödet. Sjukhuset ökade snabbt sin kapacitet under höstens inledning för 

att ta hand om de elektiva patienter som stod tillbaka under vårens pandemivåg. Beredskap på 

DS och i regionen för ökad Covid 19 under hösten var otillräcklig och anpassning har tagit tid 

samtidigt som vi har ett högt tryck av icke Covid 19 patienter. Detta har inneburit hög belastning 

på läkare speciellt på infektion och medicinkliniken vilket vi påtalar måste avlastas.  

 

Arbetsmiljö och skyddsfrågor:  Det vanliga arbetsmiljöarbetet inklusive arbete med resultat av 

medarbetarenkät från 2019 och 2020 hinns inte med på många kliniker och har lyfts av DSLF.  

• Vikten av kompetensutveckling är en fråga som DSLF kontinuerligt lyfter, särskilt 

nödvändigt blev detta i samband med besparingskrav och är detta nu då 

kompetensutveckling nästan helt uteblivit under epidemin.  

• Vikarierande läkare som blir gravida har osäker ställning vilket DSLF lyft för att vikariat 

ska förlängas till förlossning. 

• Centralisering av klädförråd har inte samverkats, och medför att många får sämre 

möjligheter att snabbt kunna byta om vid behov. Vissa artiklar saknas pg a brist eller har 

utgått ur sortimentet. 

• DSLF har liksom Stockholms LF verkat för att kollegor ska kunna spara semesterdagar 

och jourkomptimmar eftersom ledighet inte har kunnat ges under året och glädjande nog 

har arbetsgivaren tillmötesgått våra önskemål. 

• Sedan flera år har DSLF har önskat delta tidigare i processen vid chefstillsättning så vi får 

och intervjua flera kandidater vilket nu har genomförts vid de senaste tillsättningar. 

 

 

 



 

 

12 

 

Budget: DSLF påtalar redan i budgetarbetet bl.a. vikten av tillräcklig siffra för löneuppräkning 

för att målet om att bibehålla och rekrytera kompetens ska vara realistiskt. 

 

Årets löneförhandlingar: Löneförhandlingen 2020 sköts upp p.g.a. covid-19 pandemin och 

kommer påbörjas under november - december 2020.  

 

Tillsättning av AT läkare: Sylf och DSLF har önskat en ökad transparens angående 

tillsättningar där vilka meriter som premieras är tydligt specificerade. Representanter har även 

suttit med vid AT intervjuer för AT sökande som så önskar. Antalet AT-platser i Stockholm 

regleras centralt och genom Stockholms LF och SYLF arbetar vi för fler AT platser. 

 

Tillsättning av tjänster för specialister, biträdande överläkare och överläkare: DSLF har 

återkommande tryckt på att ST läkare ska få specialisttjänster när ST avslutas och läkare 

konverteras till högre tjänst vid uppnådd kompetens för att DS ska tillvarata vår kompetens, 

förebygga bristsituation på specialister och önskad struktur för kompetens och erfarenhet 

uppnås. Direktiven om anställningsstopp och dispens har lett till att konverteringar riskerar att 

skjutas upp i det närmaste systematiskt. 

 

Övergång av geriatrikkliniken från SLSO till DSAB har inneburit att avtal förhandlats. 

 

Medlemsärenden: Individärenden ökar. Under året har DSLF stöttat ett antal medarbetare i 

behov av stöd på sjukhuset. Vi har sett tendens till negativ särbehandling av somliga 

förtroendevalda ombud vilket motarbetas. 

 

Innan Covid 19 utbrottet bjöd DSLF in politiker till sjukhusbesök. Aida Hadzialic - 

oppositionsregionråd (S) hann besöka DS i januari innan covid 19 satte stopp för fler besök.  

Södersjukhusets läkarförening 

Clara Strömberg har varit ordförande och styrelsen har under året haft 10 protokollförda 

styrelsemöten som har varit tillgängliga för alla medlemmar. Protokoll från styrelsens möten har 

distribuerats via e-post till icke närvarande styrelseledamöter samt klinikombud. Sektionen har 

cirka 900 medlemmar.   

 

Styrelseledamöterna har arbetat främst inom sina egna VO’n och har därutöver deltagit i centrala 

möten. Styrelsen har hållit mail- och telefonkontakt med klinikombud och medlemmar och 

funnits tillgängliga för att svara på medlemsförfrågningar och deltagit i enskilda förhandlingar. 

 

Facklig tid har fördelats på ledamöterna i styrelsen för att möjliggöra arbetet, delta i 

referens/arbetsgrupper samt för att få ett ökat engagemang. Ambitionen är att läkarföreningen 

ska ha full bemanning i alla forum. Facklig tid har därför även fördelats till personer utanför 
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styrelsen som adjungerats för arbete i olika referensgrupper och arbetsgrupper. Ordföranden har 

haft ett flertal inofficiella möten med SÖS VD i aktuella frågor. 

Ordförande har i sin roll varit en länk mellan sjukhusledningen och ledamöter/klinikombud.  

Genom att delta i såväl arbetet i Stockholms läkarförening som den centrala samverkansgruppen 

och Centrala SACO-råds-styrelsen inom Regionen har vi många möjligheter att framföra vår 

ståndpunkt till politiker och tjänstemän.  

 

Det har varit ett händelserikt år. Året inleddes med hög belastning under jul/nyår varför en 66A 

lämnades till Regionstyrelsen som tyvärr avslog den med hänvisning till att ansvar låg på SÖS 

ledning. Sedan kom pandemin och ökade den redan påfrestande arbetsmiljön. 

 

Styrelsen har tagit ställning i olika frågor vilket synts i flera uttalanden, debattartiklar, radio och 

Tv. Vi har inbjudit ett flertal politiker till besök och diskussion avseende arbetsmiljön på SÖS, 

bl.a. Socialminister Lena Hallengren och stadsminister Stefan Löwén. 

 

Vi har haft ett flertal möten med läkare på hemklinikerna avseende deras arbetsmiljö och andra 

fackliga frågor. Fem enskilda personärenden har drivits på sjukhuset.  

Läkarföreningen har arbetat aktivt med frågan om övertid, rast vid lunch samt bortfallen flextid. 

 

Vi har förhandlat flera nya jourlinjer och MBL-förhandlat arbetspass, felaktiga ersättningar, 

organisationsförändringar, arbetstids- och schemafrågor, semesterdispenser och avstegsavtal. En 

uppsjö av avtal rörande Covid 19 ersättningar har avtalats. 

 

Sektionsstyrelsens ledamöter har representerat läkarna i SACO-rådet och där har vi haft 5 

ledamöter som deltagit i Personalutskottet, FHS-utskottet samt Matrådet. Läkarföreningen har 

via FHS-utskottet arbetat aktivt i frågor om den nya byggnaden, evakueringar och deltagit i 

möten med berggrupperna. Vi har även via SACO-rådet representerats i Konstrådet. 

Ledamöterna har deltagit i Fullmäktige samt representantskapet. Stockholms Läkarförening samt 

Centrala Saco har erbjudit utbildning samt Tema-kvällar för klinik- och skyddsombud. 

 

SACO-rådet har representerats i Centrala Samverkansgruppen och vi har deltagit i ett flertal 

chefsintervjuer under året, bl.a. nya Verksamhets och Läkarchefer. Styrelsen har bevakat 

uttagningen av AT-läkare. 

 

Ledamöterna har representerat SÖS centralt i Stockholms Läkarförening samt i Centrala SACO, 

Beställarsamverkan och central upphandling. Vi har representerats i Stockholms 

Sjukhusläkarförening. 

 

Vi noterar glatt att vi har en ökande anslutningsgrad och en sakta ökande facklig aktivitet men 

önskar full uppslutning av klinikombud på alla verksamheter. Styrelsen har ingen egen ekonomi 

varför ingen revisionsberättelse upprättas. 
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St. Görans sjukhus läkarförening 

Ordförande har varit Peter Hagerman fram till November när Charlotte Söderman tog över 

ordförandeskapet. Kärnan i sektionens arbete har liksom tidigare år varit styrelsemötena, vilka 

sker på månatlig basis. Återkommande punkter är bl a rapporter från respektive klinik för 

avstämning kring aktuella ärenden, samt rapporter från de utskott, arbetsgrupper och 

sammanhang där styrelsemedlemmar finns representerade.  

 

En stor del av årets kliniska verksamhet har varit tungt präglad av Covid-pandemin, och så även 

den fackliga verksamheten. Flera extrainsatta styrelsemöten har hållits, och förhandlingar har 

skett på klinik- och sjukhusnivå. 

 

Årets lönerevision har även skjutits fram pga Covid-pandemin. Den centrala förhandlingen har 

nyligen avslutats och nu pågår förhandling på regional nivå. Därefter kommer förhandling att 

kunna ske på sjukhusnivå. 

 

I samband med Covid-pandemin ville samtliga fackliga organisationer på sjukhuset gemensamt 

skicka ut en enkät till medlemmarna. Tyvärr gavs de fackliga organisationerna inte tillåtelse att 

använda arbetsmailen för detta, men en pappersenkät utformades som gavs ut. Resultatet 

presenterades för VD och HR på CESAM-möte i september. I enkäten framkom bl a: 

-att många upplevt att det i utförandet av arbetsuppgifter uppstått tvivel om vilken 

skyddsutrustning som skulle användas. 

 

-att en betydande andel exponerats för covid-19 utan att ha haft tillgång till adekvat 

skyddsutrustning, och att få har anmält detta i avvikelsesystemet. Vi börjar nu se slutet på det 

pågående byggnadsarbetet på sjukhuset. Två stora byggnader har byggts på var sin sida om den 

nuvarande huvudbyggnaden och de första har nu börjat flytta in i dessa lokaler. 

 

I samband med ombyggnation och förflyttning av verksamheter har utrymme för läkarnas 

expeditioner påverkats, och utvecklingen går mot icke personbundna flexibla arbetsplatser. 

Styrelsen menar att detta leder till problem avseende arbetsmiljö, effektivitet och patientintegritet 

och vilket har framförts vid upprepade tillfällen i olika sammanhang. 

 

Slutligen ägnade delar av styrelsen sig åt intensivt fackligt arbete under sommaren och hösten för 

att försvara en medlem som utan föregående varning blev varslad om avsked vid sittande bord. 

Kollegan fick aldrig möjlighet att bemöta arbetsgivarens kritik, och trots flertal möten ville inte 

arbetsgivaren ändra sitt beslut. Först efter att ärendet drivits vidare av centrala Läkarförbundet 

och gemensam påtryckning från de fackliga organisationerna på sjukhuset, återtogs avskedandet 

och vederbörande kunde återgå i tjänst. Detta var en stor framgång. 



 

 

15 

 

Läkarföreningen Tiohundra sektion Norrtälje 

Ordförande har varit Annika Westlund, ordförande och även klinikombud för främst barn och 
ungdomspsykiatrin inom verksamhetsområdet barn, ungdom, familj, psykiatri och  
habiliteringen, BUFPH.  

Övriga ledamöter är; vice ordförande Daniel von Bergen, Bojan Dobrisherevic, Daniel von 

Berggren samt Ann Engqvist som adjungerad. 

Lunchmöten har hållits vid totalt nio tillfällen. Mot slutet av året hölls mötena delvis digitalt.  

Styrelsen tar upp inkomna frågor, bevakar omgivningen, rapporter ges från klinikombud, 

ledamöterna rapporterar från CeSam, LoSam primärvård och sjh, LoSam BUFPH. Mellan 

mötena skickas frågor till styrelsen via mail när frågor inte kan anstå nästa möte. 

Under året 2020 har läkarföreningen I Norrtälje haft dialog med arbetsgivaren i CeSam 

LoSam för primärvård och sjukhuset,blivit inbjudna till LoSam BUFPH (men ej haft  

en möjlighet att närvara), deltagit i i utbildning gällande lönerevision, påbörjat arbete med 

revision av dokument gällande lönepolicy inom Tiohundra AB, inlett löneöversynen för 2020 

(from 1 april 2020), deltagit i MBL förhandlingar (medbestämmandelagen vid anställning av 

chefer inom vården), samt att läkarföreningen har representant (mandat från SACO) i 

bolagsstyrelsen, Annika Westlund. Stöd till medlemmar har skett via mail. Telefon, personliga 

möten och stöd i förhandlingar med arbetsgivaren. Annika Westlund, Daniel von Berggren och 

Ann Engqvist deltar i förhandling gällande lönerevision med arbetsgivaren 2020. 

 

Facklig basutbildning var planerad för 2 personer i styrelsen men blev inställd i och med 

pandemin och ersattes av en dags digital föreläsning som Annika W. kunde delta i. Ordföranden 

har även påbörjat en ledarskapsutbildning för fackligt förtroendevalda. Annika W valdes under 

Stockholms läkarförenings fullmäktige in som ledamot i styrelsen vidare har ordföranden under 

året deltagit på styrelsemöten månadsvis i Stockholms Läkarförening, deltagit i SLFs fullmäktige, 

samt i Läkarförbundets fullmäktige där nya ordförande Sofia Rydgren Stale valdes till ordförande 

och Heidi Stensmyren avtackades.  

SLSO:s Läkarförening  

SLSO’s Läkarförening är en del av Stockholms Läkarförening och företräder medlemmar 

anställda i SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Verksamheten är förlagd på ca 160 olika 

enheter över hela länet. Medlemsantalet är stabilt runt ca 1.400 läkare.  

Ordförande har varit Suzana Turkalj Pavlakovic. Styrelsen har haft nio protokollförda 

information- och utbildningsmöten  

 

PANDEMIN. Detta år har inte varit något annat likt, med en pandemi har vi behövt ställa om 

mycket i verksamheterna, alltifrån ökat antal digitala möten i öppenvården till att geriatriken tog 

hand om covidsjuka patienter och en del avdelningar inom psykiatrin gjordes om till geriatriska, 
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covidfria avdelningar. Pandemi gjorde att det fackliga arbetet kom i fokus på ett annat sätt än 

tidigare, både centralt och lokalt (på vissa håll). Centralt var det möten med extra 

skyddskommittén och en omställningsgrupp varje vecka, och även SACO-SLSO, där 

Läkarföreningen har tre representanter, hade veckovisa avstämningar för att fånga upp det som 

hände i verksamheterna. SLSO fick även ta över ansvaret för Älvsjömässan, som gjordes om till 

ett tillfälligt fältsjukhus, men trots det stora inflödet av patienter till akutsjukvården, behövdes 

Älvsjösjukhus inte öppnas.  Pandemin ledde även till att vi hade en ökad bevakning på 

semesteruttaget och att alla som ville fick 4 veckors semester juni-augusti. Många medlemmar har 

fått kurser och handledning indragen under pandemin och detta är något som vi fortsätter att 

bevaka i våra samtal med ledningen. Vi försöker säkerställa att inga ST-läkares 

specialkompetenser försenas. 

 

Det har, av olika anledningar, varit svårt att komma ut med specifik information till medlemmar i 

Läkarföreningen under pandemin i den utsträckning som vi hade önskat. Det som har varit 

viktigt för oss och er medlemmar har varit skyddsutrustning, där det initialt rådde många 

oklarheter, och för medarbetare som har blivit förflyttade till andra arbetsuppgifter att man har 

gjort lokal risk- och konsekvensanalys. Det har varit oerhört värdefullt när medlemmar har hört 

av sig till oss med frågor, som vi har kunnat ta med oss till ledningen i olika sammanhang.  

 

INFORMATION. I den spretiga organisation SLSO utgör är det svårt att sprida information. 

Därför försöker vi återkommande ge viktig information till våra medlemmar via mail. Tyvärr har 

vi svårt att ha uppdaterade maillistor. Under detta är har försök gjorts att använda 

medlemsregistrets uppgifter till mailutskicken, detta utan att vi får del av denna information. Det 

har fungerat väl, även om felkällor förekommer, som ex v gamla mailadresser och gamla 

uppgifter om sektionstillhörighet. Vi kommer fortsätta med detta sätt att skicka ut 

medlemsinformation och antar att stora delar av Stockholms Läkarförening också kommer 

använda systemet. 

 

AVTAL. Det övergripande riksavtalet skulle börja gälla från 1 april, men har försenats p g a 

pandemin.  Ett avtal fanns på plats fr om 1 november.  

 

Vi har förhandlat avtal för timanställda på husläkarjourer och närakuter. Under hösten bestämdes 

i Regionen att man skulle avveckla husläkarjourerna, vilket är ett politiskt beslut.   

Avtalet för fast anställda på närakuterna, som förhandlades förra året, har vi ännu inte kunnat 

utvärdera eftersom det dröjde till arbetsgivaren började tillämpa det.  Under pandemin har vi 

även förhandlat förstärkningslinjer på vissa enheter.  

 

Under förra året påbörjades ett arbete med HR-avdelningen angående jourkompberget, som för 

många medlemmar överstiger 200 timmar/år, då detta är emot gällande kollektivavtal, som är 

slutet på nationell nivå 2017. Det är viktigt att de medlemmar som önskar ledighet i anslutning till 

jourarbete även får möjlighet att ta ut det och att alla medlemmar får ett hållbart arbetsliv. 

Översynen av jourkompberget fortsätter. Schablonersättningarna som togs bort 2018 i samband 
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med nytt jouravtal, har varit svårt att få tillbaka på de kliniker som medarbetar har önskat.  Vi 

uppmärksammade arbetsgivaren att registreringar vid jourarbete i Heroma inte skedde korrekt. Vi 

har inlett en dialog om övertidsersättningen som är bortskriven för många av våra medlemmar 

och att flextiden används på olika sätt inom SLSO. En fråga som vi även har lyft med ledningen 

är att många väljer att lämna SLSO efter ST eller som relativt nyfärdiga specialister.  

 

Vi har deltagit i olika möten med regionen om bland annat kompetensförsörjning, 

tolkupphandlingar och primärvårdsstrategin. Vi har svarat på regionens dokument om 

suicidprevention. En hel del av detta har skett efter önskemål från SACO Region Stockholm om 

att vi deltar. 

 

Arbetsmiljöenkäten skickades ut i oktober -19 och detta är tredje gången som SLSO’s 

Läkarförening genomför den. Resultaten har sammanställts i en arbetsmiljörapport under 202o 

och tyvärr har vi ännu inte fått möjlighet att presentera eller diskutera den med ledningen på 

SLSO. Vi ser att resultaten inom flera områden har försämrats jämfört med 2017 och 2015, men 

att det på andra områden har blivit bättre. Det är marginella sänkningar av sjukskrivningstalen 

mellan 2017 och 2019.  

 

Antalet ärenden där medlemmar vänder sig till oss med problem ökade under pandemin, men 

även innan och efter pandemin. Vi har börjat arbeta mer tvärfackligt med arbetsgivaren på de 

arbetsplatser där vi får vetskap om att det är problem och har en oftast en bra dialog med 

ledningen inom de olika verksamhetsområdena.  Vi ser även att de ekonomiska konsekvenserna 

för många enheter är betydande efter pandemin, till största del för att man gjorde om många 

besök till telefonsamtal och att patienter inte vill eller kunde komma på planerade besök.  

 

 

Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening 

Ordförande har varit Yvonne Dellmark och vice ordförande Helena Genberg samt  

Amir Samadi Ahadi.  

Styrelsen har haft totalt 13 sammankomster (ett styrelseinternat på två dagar, ordinarie 

styrelsemöten och extra styrelsemöten) under året fram till november månads slut. 

Arbetsutskottet (ordförande, vice ordförande, huvudskyddsombud) har regelbundet träffas för 

det löpande arbetet. Styrelsen har haft olika arbetsgrupper som haft egna arbetsmöten 

(Förhandlingsdelegation, Arbetsgrupp för likabehandling, Arbetstidsgrupp och en 

Arbetsmijögrupp). 

 

Vi har haft möjligheten att ha Kristina Ullskog som ”vår” ombudsman lokalt på Karolinska 

Universitetssjukhuset, vilket har varit helt nödvändigt för att hantera den mängd av person-  och 

arbetsmiljöärenden som inkommit under året. Utöver det har Kristina haft telefontid varje dag 

för inkommande ärenden, mycket värdefullt när vi övriga är helt fullbokade. 

Styrelsens ledamöter valdes på årsmötet , de förändringar som skett under året är att Matthias 

Corbascio har flyttat, Finn avgick i samband med start av omorganisation då rollen som MLA ej 
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gick att kombinera med fackligt uppdrag, Maria Farm adjungerades in och tog omedelbart vid. 

Först i november har vi fått en adjungering av SYlF aktiva Cechael, så nu hoppas vi få bättre 

möjlighet att arbeta mer även med underläkarfrågorna. 

Styrelsen har haft en gemensam WhatsApp grupp som har möjliggjort snabbt stöd vid akuta 

frågor och snabb spridning av aktuell information. 

 

Styrelseledamöterna arbetar främst inom sina egna teman och har därutöver deltagit i centrala 

möten. Se egna redogörelser nedan. Vi har haft ett gott samarbetsklimat och det gemensamma 

arbetet i våra arbetsgrupper har tillfört mycket av värde trots pågående varsel och pandemi. 

Ordförande har i sin roll varit länk mellan sjukhusledningen/olika informationsorgan och 

styrelsen. 

 

Genom att delta i såväl presidiearbetet i Stockholms läkarförening som de centrala 

samverkansgrupper inom Regionen som följer på arbetet i centrala Sacorådsstyrelsen har vi även i 

år många möjligheter att framföra vår ståndpunkt till politiker och tjänstemän. 

Det här året har påtagligt präglats av arbetet runt Covid -19. Allt från det att vi önskade 

information om regionens planering redan i slutet av januari då det skrevs allt mer i europeisk 

press om situationen i Italien. Först i mars tog det lokala arbetet fart då patienterna började 

komma och behovet av att reorganisera vården uppstod. Vi har medverkat i allt från skyddsrond 

på det tillfälliga sjukhuset i Älvsjö till i princip dagliga avstämningar initialt med Region, 

sjukhusledning men även med Stockholm LF och Läkarförbundet.  

 

Mycket av det lokalt  fackliga arbetet under det gångna året har tagit utgångspunkt i arbetet kring 

arbetet kring och med intagna patienter med covid-19 med åtföljande riskbedömningar och 

konsekvensanalyser. AKKB/riskbedömningar och förhandlingar har genomförts på lokal-, ME- 

och temanivå. Många riskbedömningar och förhandlingar kring flytt av personal. 

Läkarföreningen har också varit engagerad i det dödsfall hos en medarbetare via 

polismyndigheten  och arbetsmiljöverket , ärenden som inte är avslutade 1/11-20. Det har också 

varit lokala  utbrott av Covid bland annat  på infektionsmottagningen Huddinge 7/12 

omvårdnadspersonal insjuknat på kort tid , anmält som 3,3a till arbetsmiljöverket , ingen 

återkoppling. Utredning lokalt inget konklusivt om hur smittan kom till, patient eller personal, 

åtgärder gjorda lokalt. 

 

Våra två huvudskyddsombud har tillsammans med Kristina Ullskog påbörjat en avsevärd 

förstärkning av vårt arbetsmiljöarbete, genom att förbättra stödet till våra lokala ombud. Inte 

minst i samband med brist på skyddsutrustning och oklara regler för vilken skyddsutrustning som 

rekommenderades initialt under pandemin. 

 

Under våren användes för gruppen på PMI ett så kallat krislägesavtal för att ge möjlighet att 

bemanna i en extrem situation. Avtalet undertecknades av Läkarförbundet för att täcka upp vid 

akuta situationer som till exempel skogsbrand, det är inte avpassat att fungera vid långa insatser 
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som det blev här, då avtalet tillämpades ända över sommaren för att ge möjlighet att bemanna så 

att sommarsemestrarna skull kunna genomföras.  

Det var en enorm omställningen av sjukvården och den största uppskalning av intensivvården 

någonsin. Från normalt ca 40 IVA platser hade PMI som mest hand om 132 patienter på IVA. 

En enorm arbetsinsats från alla inblandade. Utöver PMI s insatser så ställdes mycket av 

sjukhusets vanliga vård om till Covidvård. Våra medlemmar gjorde ett fantastiskt arbete med att 

själva omskola sig från ex plastikkirurgi till covidvård utan något påtagligt stöd från sjukhuset. 

Trots att det påtalades så gavs framför allt omvårdnadsutbildningar av OVCer som var öppna 

även för läkare, ingen riktad utbildning till läkare utom intern på enstaka kliniker. 

 

Ingen var riktigt nöjd med krislägesavtalet vilket gjorde att vi förhandlat ett nytt PMI avtal som 

fungerar bättre i verksamheten. Efter det första införandet har vi genomfört en revidering för att 

förenkla löneutbetalningarna. Trots att vi anser det absurt att anpassa avtalet till det 

administrativa systemet i stället för enbart verksamhetens behov har vi här kompromissat för att 

ge större säkerhet i utbetalningarna. Det finns fler verksamheter som nu behöver avtal för att 

kunna bemanna de nästkommande månaderna. 

 

När den andra vågen kom och det krävdes fler IMA platser öppnades en ny så kallad ”IMA 

avdelning” inom ramen för ME akut Huddinge. För att kunna bemanna den med egen och 

inlånad personal tecknades även där ett 13 timmars-pass avtal liknande det på PMI. Utöver det 

fattades ett verkställighetsbeslut på sjukhusnivå att utge extra ersättning för nyinrättade 

covidjourer under jul och nyårshelger. 

 

Det vi nu nästan förträngt är att vi gick in i året med ett stort varsel på läkare, 250 st,  som lades 

6/11 2019. Under första månaderna 2020 så arbetade vi fortfarande med det varsel som lades 

först 2019 på administrativ personal där en handfull läkare påverkades. Vi hann inte på allvar 

börja arbeta med varslet för läkare innan pandemin slog till, men trots att det då var uppenbart att 

alla behövdes tog det ända till september innan sjukhusledningen drog tillbaka varslet helt. 

Styrelsen i år har särskilt satsat på arbetet med olika former av arbetstid. Behovet var tydligt då vi 

hade helt annan bild av hur mycket läkare arbetade än de som gjorde beräkningar inför varslet. 

  

Det är uppenbart att Heroma (det personaladministrativa systemet) inte helt korrekt registrerar 

alla arbetad tid, trots det är det nödvändigt att förbättra vår egen registrering av arbetad tid för att 

synliggöra hur mycket läkare arbetar. Under omflyttning av personal vid Covidomställning under 

våren såg vi tydliga brister i hur sjukhuset hanterade löneutbetalningar olika för olika delar av 

sjukhuset, delvis relaterat till bristfälliga men framför allt olika registreringar av samma arbetspass 

för olika delar av sjukhuset. 

 

I oktober när vi anade att den andra Covid-19 vågen började närma sig kom sjukhusledningen 

med ett inriktningsbeslut på ännu en omorganisation som skulle genomföras redan 1/1! 

Som underlag presenterades en PowerPoint med deras syn på omflyttningarna, men 

faktaunderlag har inte synts till någon gång under den process som inleddes och forcerades fram 
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trots en allt högre inströmning av Covid patienter. Läkarföreningen har starkt ogillat detta och 

upprepade gånger påtalat att man bör göra ett omtag i lugnare läge för att – om en 

omorganisation bedöms nödvändig – få till en bra sådan som  förbättrar läget för de tidigare  

påtalade problemen med oklart ansvar för arbetsmiljön(gäller även patientsäkerhet) och ST 

utbildning. Tyvärr ser vi med föreliggande förslag ytterligare försämringar för utbildningarna. Just 

nu är organisationen slutsamverkad trots våra protester, bland annat för att arbetsmiljö och 

konsekvensbedömning inte helt slutförts inför samverkan. Läkarföreningen kommer att påkalla 

MBL § 14 förhandling, men tyvärr kan vi inte genom det tvinga arbetsgivaren till ändring av 

beslutet mer än om de tar till sig av de argument vi framför. 

 

Det förslag som fanns med från början om att flytta Barn PMI till Vuxen PMI, lades på is efter 

massiva protester från hela personalgruppen med stöd av olika yrkes och patientföreningar. VI 

har ännu inte fått ett tydligt besked om vad ledningen avser genomföra istället för det första 

förslaget. Man har uttryckt att ”ekonomin ska hanteras centralt” men vad det kommer att 

innebära för styrningen av barn PMI har vi ännu inte fått besked om. 

 

Under året har sjukhusledningen gjort sitt yttersta för att flytta ut ur gamla KS lokaler, med 

allvarlig försämring av den administrativa arbetsmiljön som följd för de som skall flytta. En större 

flytt återstår av tema cancers admin ytor som skall flytta in på en kontorsyta som redan upplevs 

för liten. Det har fördröjts över årsskiftet tack vare pandemin, men fortsättning följer. 

Våra HSO har under året medverkat i det sk skuggningsprojektet där 100 talet läkare ”skuggats” 

under sitt pass för att se hur de administrativa ytorna fungerar (inte fungerar) och vilka 

svårigheter man ser för läkarna. Det här är en följd av den nu sedan flera år pågående 

inspektionen från Arbetsmiljöverket efter vår anmälan om den obefintliga administrativa 

arbetsmiljön för läkare på NKS. Slutrapport under 2021. 

 

Under året har arbetsgivaren utöver de förändringar av samverkansgrupper som följt på 

omorganisationerna fattat ett ensidigt arbetsgivarbeslut att inrätta en skyddskommitté på 

Sjusamnivå där våra två huvudskyddsombud deltar. Man går alltså tvärs emot det centrala 

samverkansavtalet som tecknades 2017 och separerar MBL och arbetsmiljöfrågor istället för att 

väva dem samman. 

 

Trots pandemin så hade vi under hösten en lokal basutbildning för lokalombud. 

 

Utöver detta har vi handlagt ett stort antal personärenden, arbetsmiljöavvikelser på olika sätt samt 

förhandlingar, de har varit så pass många att ordföranden och vår ombudsman har handlagt 

ärenden mer i samarbetet med respektive tema/funktionsombud än tillsammans. Vi har i utvalda 

fall även samarbetat med såväl Stockholms kansli som förbundsjurist. 
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Stockholm-Mälardalens företagsläkarförening 

Detta år har varit mycket annorlunda med rådande Coronapandemi.  Flera medlemmar var 

korttidspermitterade under våren, och många konsulter förlorade sina uppdrag. Viss 

återhämtning under hösten, men sen tog smittspridningen ny fart och restriktionerna skärptes. 

 

Ordförande har varit Antonia Jacobaeus. (Antonia Jacobaeus Rehab AB). Överläkare på CAMM 

för att undervisa AT/BT-doktorer i sjukskrivningskonst i SLL och Gotland.  Ledamot i 

Stockholms Läkarförenings styrelse, samt Blomsterfondens styrelse. Och sen 1/12 SACO-rådet.  

Övriga i styrelsen har varit Daphne Enstam, ledamot (Feelgood, Östermalm), Ingemar 

Hasselquist, webmaster (Avonova Kungsholmen) tom 30/11, Urban Bergqvist, sekreterare 

(Avonova Klara Strand) samt Lisa Böttcher Reda, kassör (Scania FHV).   

 

Medlemmar har varit 124 personer varav 26 pensionärer.  

 

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten antingen på Villagatan eller digital där vi planerat 

våra aktiviteter.  

 

Årets medlemsmöten har haft följande teman: 

• Årsmötet 18 feb på Villagatan där Karin Engqvist, fläk i Musikerhälsan Malmö och Maria 

Hultgren, fysioterapeut, Stockholm, musicerade och problematiserade kring arbetsvillkor 

och miljö i teater- och musikerbranchen. 

• Planer fanns för föreläsning av Anna-Maria Weingarten om ME/CFS på Stockholms 

Vinkällare i mars, det blev flyttat till november, för att till slut bli en digital föreläsning 

2/12. 

• 5-10 medlemmar har deltagit digitalt i Insikt Psykiatri om kognitiv svikt vid 

ångest/depression/utmattning 21 oktober. 

Ordförande deltog i Stockholms Läkarförenings svar på SOU 2020:24 och 2020:26 om 

modifiering av sjukförsäkringen och förbättrat samarbete mellan aktörerna kring sjukskrivning 

och rehabilitering och försökte där betona vad FHV kan bidra med. 

 

 

Stockholms distriktsläkarförening 

Distriktsläkarföreningen i Stockholm är lokalförening till Svenska Distriktsläkarföreningen, 

yrkesförening för specialister i allmänmedicin.  

DLF Stockholm har totalt 1189 medlemmar  Vår ekonomi har alltid varit god men i synnerhet 

detta år då vi övergått till digitala möten och tyvärr fått ställa in en planerad resa för att besöka 

primärvård i Västra Götaland. 
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Styrelsen har under året bestått av Ylva Sandström, ordförande, Elinor Nemlander, vice 

ordförande och sekreterare, Caroline Asplund, kassör, Milosz Swiergiel, hemsideansvarig, Magnus 

Isacsson, Suzana Turkalj Pavlakovic och Mahnoush Sommerland. 

 

Verksamheten. Föreningen har under året haft ett medlemsmöte, där sjukvårdsdirektör Björn 

Eriksson var gäst. 

 

DLF Stockholm är framförallt en förening för lobby- och påverkansarbete. Vi har under året 

fortsatt att jobba med opinion och att få till möten med politiker och tjänstemän i regionen för 

att diskutera vårdcentralernas ställning och primärvårdens villkor och framtid. Vi har haft tio 

styrelsemöten inkl ett heldagsexternat och på i princip varje möte har vi också bjudit in minst en 

gäst – oftast en tjänsteman eller en politiker från regionen. Vi har också haft flera separata möten 

kring det sk förfrågningsunderlaget, dvs regler och ersättningar för husläkarmottagningarna i 

regionen med såväl portikerna och tjänstemännen.  

När pandemin drog igång i våras hade vi kontakt med såväl krisledningen som 

sjukvårdsdirektörerna.  

Vi har som styrelse haft möten med projektledare för regionens Primärvårdsstrategi och några 

enskilda styrelseledamöter har utöver detta haft möten med tjänstemän som ansvarar för olika 

delområden i denna strategi. Pga pandemin har dock mycket av arbetet med strategin avstannat 

på förvaltningen. 

 

Centrala frågor under året har, förutom förfrågningsunderlaget och primärvårdsstrategin, varit 

informationsläkarnas framtid, själva listningsförfarandet, listingstak och fast läkare. Vi har även 

diskuterat det nya uppdraget Första linjen psykisk ohälsa hos barn och unga. 

 

Det är också viktigt för oss att samverka med distriktsläkare i övriga landet. DLF Stockholm har 

deltagit i Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktige och i Sv DLFs fackliga seminarium. 

 

DLF Sthlm har fortsatt att vara aktiva i media, både i debatt och i intervjuform.  Vi har diskuterat 

fast läkare, ersättningar, villkor för listning, villkor för vårdcentraler i utanförskapsområden och 

mycket mer. 

 
 

SLF Student Stockholm 

2020 var ett händelserikt år för SLF Student Stockholm där ordinarie verksamhet förlöpte väl 

trots pågående pandemi. Vi har likt tidigare verksamhetsår anordnat två väldigt uppskattade AT-

mässor - en av dem digital, och flertalet digitala föreläsningar. Den digitala omställningen har 

fungerat bättre än väntat och har gett fler medlemmar möjligheten att delta på våra events. För 

första gången vann vi studenternas rekryteringspris, säkert mycket tack vare att styrelsen arbetat 

hårt med att nå ut till alla studenter trots att vi inte kunnat ses i person. 
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Mer än tidigare år har vi fokuserat på påverkansarbete - många studenter ville bidra i vården 

under covid-19 och där arbetade vi hårt med att se till att alla hade avtal och försäkring. Även 

löneförhandlingar för med stud har varit ett stort fokus där vi varit mycket tacksamma för vårt 

täta samarbete med SYLF.  

 

Vårt stora orosmoment är att när vi inte kan anordna AT-mässan i person så faller majoriteten av 

våra inkomster bort, vi kommer därför arbeta aktivt med att hitta alternativa inkomstkällor under 

kommande år. Trots detta är vi hoppfulla inför det nya året. Vi hade fler sökanden än någonsin 

till styrelsen 2021 och ser fram emot ett år där - vi förhoppningsvis - får ses mer i person. 

 

SYLF Stockholm  

SYLF Sthlm har under 2020 varit representerade i Stockholms läkarförening av ordförande 

Gabriella Schanning och vice ordförande Louise Madsen vilka även representerat Stockholms 

Läkarförening i Region Stockholms BT-projektgrupp för införandet av BT samt deltagit i 

regelbundna avstämningsmöten med Regionens utbildningschef Tora Almquist tillsammans med 

presidiet i Stockholms läkarförening. Fokus har legat på underläkarnas väg till specialister och de 

flaskhalsar som finns. Schanning och Madsen har även talat inför Region Stockholms 

kompetensförsörjningsråd på samma ämne. 

 

SYLF Stockholm har trots Corona haft ett aktivt och produktivt år. Ledamöter har närvarat vid 

AT-rekryteringsprocessen vid tre av Regionens sjukhus. Alla tre sjukhus nominerades senare till, 

och tilldelades, SYLFs pris "Schysst rekrytering". SYLF Sthlm bjöd in samtliga AT chefer och 

HR chefer till infomiddag omkring schysst rekrytering i syfte att fler ska vilja delta i processen 

med en transparent rekrytering. Medlemsantalet i föreningen fortsätter att stiga och SYLF 

Stockholm hade per den 31 december 2020 2 840 medlemmar. 

 

Seniora läkare   
Seniora läkares verksamhet gick ned på sparlåga på grund av Coronapandemin. Det till i  

maj 2020 planerade årsmötet har måst uppskjutas. Inga val har därmed hållits. Alla uppdrag har 

prolongerats. Årsmöte avseende verksamheten under 2019 hålls i februari 2021. 

Medlemmar 
Medlemsantalet var 2 900, vid 2020 års slut.  Seniora Läkare har två regionala avdelningar: Skåne-
SÄL, ordförande Marianne Ors och Väst-SÄL, ordförande Peter Larsson.  

Styrelsen har under 2020 haft 6 sammanträden. Därutöver har styrelsens medlemmar i olika 
grupperingar haft kontakter via mejl och telefon. Inga medlemsmöten har ägt rum under 2020.  
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Medlemstidningen 
Medlemstidningen Seniora Läkares redaktion består av Josef Milerad (ansvarig utgivare), 
Marianne Ors och Torsten Mossberg. Redaktionen har, med förnämlig hjälp av Christer Bark, 
lagt ner ett uppskattat arbete på att göra tidningens innehåll intressant och aktuellt. När 
föreningens övriga medlemsaktiviteter legat nere har medlemstidningen Seniora varit speciellt 
uppskattad. Två rekryteringsnummer till medlemmar i Läkarförbundet 65 år och äldre har 
skickats ut.  

Hemsidan 
På Seniora Läkares hemsida, https://slf.se/seniora-lakare/, finns bl.a. information om styrelsen, 

våra verksamheter, aktuell facklig information, kommande möten och reseverksamheten.  

Resor 
Resan till Madeiras exotiska trädgårdar 14 mars blev av men kortades pga. Corona.  Sedan dess 
inga resor. 

Facklig aktivitet 
Seniora Läkare bevakar frågor, viktiga för seniora läkare och har under året arbetat bl. a med 
följande frågor: Ordförande Torsten Mossberg har under året ingått i Läkarförbundets styrelse 
och bevakar där de seniora läkarnas frågor. Torsten är sedan hösten 2019 EAR:s ordförande. 
Peter Larsson har representerat Seniora läkare vid Läkarförbundets fullmäktige 20 - 21 november 
med Christina Fabian som ersättare (på Sjukhusläkarnas mandat). Till fullmäktige hade Seniora 
läkare lämnat motionen En starkare statlig styrning av sjukvården, vilken bifölls 

Christina Fabian är adjungerad till DLF. Anna Rask-Andersen är suppleant i styrelserna för 
Upplands allmänna läkarförening respektive Sjukhusläkarna Uppsala. Torsten Mossberg är 
adjungerad till Stockholm läkarförenings styrelse. 

Stockholms sjukhusläkarförening  

Styrelsen 2020: 

Ordförande: Andreas Fischer, Specialistläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset 
Vice ordförande/ Gunnar Söderqvist, Överläkare, Gynekologi, SLL. 
sekreterare 
Kassör: Magnus Hellström, Överläkare, Urologkliniken, Karolinska Solna . 
Vetenskaplig sekreterare: Sonia Andersson, Överläkare, Kvinnokliniken, 
Karolinska Solna 
 
Övriga styrelseledamöter 
Anna Thorén, Specialistläkare, Klinisk Fysiologi, Danderyds sjukhus 
Ferenc Karpati Överläkare, Barnkliniken, Karolinska Huddinge. Avsägelse under året. 
Jan Svedenhag Överläkare, Klinisk Fysiologi, St: Göran 
Sabine Naessén Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Solna 
Uffe Hylin Överläkare, Ortopedkliniken, SÖS 
Tomas Thiel Överläkare, Urologkliniken, Karolinska Huddinge 
Björn Cars Överläkare Ortopedkliniken, STSS, 
Hans Nåsell Överläkare Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus 
 
 

https://slf.se/seniora-lakare/
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Revisorer: Ove Thott och Håkan Kalzén, Karolinska, Solna. 
Valberedning: Enligt beslut vid årsmötet 2020 omvaldes Kent Lund, Violeta Ulfendahl, 
Helena Arnrup, Christer Almgren-Lidman och Yvonne Dellmark. 
 
Före årsmötet höll Docent Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, ett mycket 
uppskattat föredrag ang. Region Stockholms varsel mm. 
2020 har varit ett år som inte liknat något annat! 
 
Under året har vår styrelse haft ett genomslag i media som aldrig förr, mest tack vare vår 
ordförande Andreas Fischer. Han har framträtt flera gånger i TV 4 och SVT, intervjuats i Svenska 
Dagbladet ett stort antal gånger samt även i Aftonbladet, Expressen, Läkartidningen, 
Sjukhusläkaren och ett flertal poddar. Huvudfrågor har varit skyddsutrustning inom vård och 
omsorg inklusive äldrevården, samt i offentliga miljöer. Dessutom krisberedskapsfrågor såsom 
statens ansvar för krisledning, samordning mm och nu senast ang. tidigarelagd vaccinering av 
sjukvårdspersonal. Samtliga frågor som nu sent omsider har fått alltmer ökad acceptans.  
 
Styrelsen har under året skaffat sig ett skyddat diskussionsforum på sociala medier som 
möjliggjort ett blixtsnabbt samråd före intervjuer/framträdanden i media. 
 
Vi har haft 9 styrelsemöten (4 in vivo och 5 Web) och 1 föreläsning under det gångna året. 
 
Covid- pandemin har präglat året och inte minst styrelsen. Minst 3/12 ledamöter har smittats, 
högst sannolikt på sina arbetsplatser och sedan smittat sina familjer med minst ett fall där nära 
anhörig fått långvarig (6mån) allvarlig sjukdom. Detta är varnade exempel på bristfälligt 
smittskydd på arbetsplatserna under pandemin. 
 
Ordförande Andreas Fischer har även representerat Stockholm i den centrala styrelsen för 
Sjukhusläkarna tillsammans med kassören Magnus Hellström. Den senare har även varit kassör 
för SACO rådet region Stockholm. 
 
Vice ordförande/ sekr. Gunnar Söderqvist har representerat Sjukhusläkarna i Stockholm i 
Stockholms läkarförening och deltagit i deras WEB- möten samt internat i Sunne i september 
(när det var mycket låg smittspridning) samt har fortsatt i det centrala SACO-rådet SLL. 
 
Ferenc Karpati har i början av året arbetat fortsatt aktivt med Barnmedicin Huddinges och andra 
K huddingeklinikers lokal- och arbetsmiljöfrågor men avsagt sig fortsatt styrelsearbete sedan han 
har gått i pension. Uffe Hylin har haft kontakter med media samt haft delegation att modifiera 
vår logga på sociala medier sedan Sjukhusläkarna Sverige uttryckt önskemål att denna tydligt skall 
skilja sig från deras. 
 
Det har varit styrelsens uttalade önskemål att fortsätta med våra föreläsningar för medlemmarna. 
I september enligt FoHMs prognos om uteblivande av en 2:a våg planerade vi att återuppta dessa 
in vivo. Det blev dock snabbt omöjligt. Att erbjuda WEB- föreläsningar för 4500 medlemmar har 
varit en stor utmaning. En första WEB- föreläsning hölls 15 december av Jesper Meiling som 
skrivit en avhandling på KTH om ”Marknadisering av sjukvården”. Anna Thorén m.fl. har 
engagerat i den framtida utvecklingen av våra föreläsningar och nu planeras WEB- föreläsningar 
för medlemmarna av Karin Zingmark i mars och Helena Nordenstedt i april 2021. Sabine 
Naessén har vikarierat för sekreteraren vid hans frånvaro vid ett par tillfällen. 
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Övriga styrelseledamöter har regelbundet rapporterat från sina verksamheter. Bristande 
smittskydd och smittspridning har varit problem inte minst inom medicinsk undervisning! 
Arbetsmiljön/situationen har varit utsatt även i övrigt med mycket stor press på semestrar, 
ledigheter föråterhämtning och inte minst på lagstadgade ledigheter för fackligt arbete! 
Uppföljning sker ang. ev. lagöverträdelser från AG.  
 
Styrelsen resp. styrelsemedlemmar har motionerat till både Sjukhusläkarnas och SLFs fullmäktige. 

Sektion statligt anställda läkare i Stockholm, SALIS  

______ 
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Ordförande    Kanslichef   

 


