
1 
 

 

       

Minnesanteckningar medicinska sekreterare nätverket  

181025 – 181026 

Dag 1 

 

Framtidens arbetsliv                                                                      

Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande 

Hon pratade lite om rapporten Viktig i vården maj -18, som kan vara bra verktyg vid 

lönsamtal mm.  

Det är 74% av alla medicinska sekreterare som är med i Vision så vi är 

välorganiserade, det är c:a 3700 som inte är med så där har vi lite att jobba med.  

Robotar – blir det våra nya kollegor? 

V g se bifogad fil i mejlet 

 

Fokus landsting – Uppdatering och slutspurt                                 

Carina Bellborn och Maria Martinsson 

Pratade bl a om hur vi hade jobbat med oppositionsarbete och debattartiklar – 

mycket bra jobbat och vi fortsätter så vi syns och hörs 

V g se bifogad fil i mejlet 

 

Aktuellt inom lön och yrkesvillkor                                             

Faraj Abuiseifan 

Pratade lite om vad som är aktuellt och även om de 4 områden 

- Din lön 

- Dina förutsättningar 

- Din arbetsgivare 

- Din arbetsmarknad 

Vi hade bra diskussioner och ett par grupparbeten 

V g se bifogad fil i mejlet 

 



2 
 

 

Nytt från förbundstyrelsen                                                     

Monica Göl Ledamot i förbundsstyrelsen 

Hon berättade lite om förbundsmötet som varit.  

Berättade även lite om NOLO, och att nästa konferens   kommer att vara i Malmö 

2019 den 25 – 26/9.  

 

Redovisning Tre frågor                                                                        

Marie  Öhlin/Tina Laine Tollström 

V g se bifogad fil med vilka frågor vi hade och staplar hur man svarat 

       

Dag 2 

Vi började dag 2 med reflektion från gårdagen.  

Anne-Lie informerade om att vi har fått representanter från Gotland igen och att nästa 

gång kommer det med 2 stycken därifrån.  

Monica Göl – förbundsstyrelsen 

Informerade lite mera dag två om Skånes nya journalsystem SDV- Carners 

vårdinformationssystem, som i Skåne heter Skånes digitala vårdmiljö. Monica visade 

även en film om hur systemet fungerar.  

V g se bifogad fil i mejl 

Pratade dessutom om NOLO – nordisk samarbetsorganisation för medicinska sekr 

som ska ha sin kongress 2019 i Malmö,  ev på S:t Gertrud och kommer att kosta 

cirka 4000:- exkl resa. 

 

På gång på nationell nivå                                                                  

Patricia Widergren 

Pratade lite om vad som är på gång nationellt vad gäller hälso- och sjukvård. 

Arbetsgruppen för nationell kursplan berättade lite om deras arbete 

V g se bifogad fil i mejl 
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Vi är alla dom – för någon annan                                          

Annika Heikkinen från Sensus  

En föreläsning som var mycket bra och inspirerande med små grupparbeten varvat 

med föreläsningen, bra upplägg.  

V g se bifogad fil i mejlet 

 

Landet runt                                                                                 

Anne-Lie Eriksson/Sara Jonerin Tidningen Vision 

Nätverket avslutades med landet runt  där vi gick igenom vad som hänt och vad som 

är på gång runt om i landet.  

V g se bifogad fil i mejlet 

Anteckningarna publiceras på hemsidan för nätverket på www.vision.se Om du som 

yrkesverksam medlem vill ha del av filer under respektive ämne så kontakta din 

representant från din region via mejl som också återfinns på hemsidan.  

 

Vid pennan 

Marie Öhlin och Slavica Olander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vision.se/
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