
MINNESANTECKNINGAR NÄTVERKSTRÄFF HÖSTEN 2017 

Dag 1 2017-10-05 

Patricia Widegren:  

Berättade om utredningen ”God och nära vård”, Vårdgarantin går från att vara en 
besöksgaranti till en bedömningsgaranti. Från 7 dagar till 3 dagar och den ska omfatta även 
andra legitimerade yrken än läkare (ex fysioterapeut). Patientens behov ställs i centrum. 
Vision är med i dialogen med utredarna och beräknas vara klar mars 2019. 

I höstbudgeten framgår bland annat att patientmiljarden är till för skärpt vårdgaranti. Pengarna 
kan även användas för till kompetensutveckling, ökad bemanning och satsningar på nya 
system.  

Carina Bellborn: 

Fokus Region/Landsting hösten 2017 – till sommaren 2019. 

Facklig styrka, ställ frågan och organisera.  

Synlighet. 

Lönepolitik. 

Chefens förutsättningar.  

Syfte: 

Ökad delaktighet. 
Tydliggöra lönepolitiken och förbättra (veta varför vi har den lön vi har). 

Öka rekryteringen för ett starkt fack. 

Synliggöra samtliga medlemsgrupper.  
Samtliga 21 landstingsavtal ingår, även klubbar bör ingå.  

Arbetsgrupp som kommer att finnas till för Carina utsågs i Nätverket: Marie Öhlin, Susanne 
Martinsson och Ann-Marie Funck. 

Se tidigare översänd powerpoint: Medicinska sekreterare  

Margareta Hellman:  

Redogjorde för Kronobergs förslag till nationell likvärdig utbildningsplan (se tidigare 
utskick).  

Tomas Danielsson ”Stressdoktorn”: 

Tomas började sin föreläsning med att fråga: ”Varva upp innan det hänt?”.  
Vi fick även ställa oss upp och göra ”Upp på tå och ned på häl, här råder ett visst kaos (läggar 



armarna i slowmotion i kors som en indianhövding)”. Detta ger hjärnan självkänsla och 
lugnar ner systemet.  

Tomas talade bland annat om vad vi vill ge för intryck, hur mycket stress 
(arbetsrelaterat/privat/sjukdom/förändringar) vi har per dag. Hjärnan behöver ”privat zon” 
varför kontorslandskap med överhörning skadar hjärnan. Tonåringar bygger upp stress via 
mobilskärm/datorskärm, kläder och utseende. Mycket stress skapar vi själva:  

Sluta jämföra dig själv med andra – additionsstress (man tror att alla andra kan, har, hinner 
när det i själva verket är summan av flera olika personers prestation). 

 Våga välja bort.  

Sätt rimliga mål för arbete, familj och egen tid/vecka. Vi behöver 6 timmar egen tid/vecka för 
att inte bli sjuka av stress.  

Erkänn dina begränsningar säg och säg vad du är bra på.  

Samtala om allt. Öppna ett ”livscafé” på exempelvis fikarasten: 

-berätta om din stressnivå 

-observera kollega som är som en duracell kanin 

-gemensam stresstopp 

-någon som behöver stöttas 

Ta tag i vardagens konfliketer. 

Tänk positivt. 

Kost, motion och sömn i rätt balans.  

Släpp loss barnet i dig och var lite busig.  

Självförtroende är färskvara, bekräfta varandra.  

Mental avkoppling.  

Skaffa ett bollplank, ensam är inte stark.  

 

Dag 2 2017-10-06 

Faraj Abuiseifan: 

Se Farajs bildspel.  

Kvinnors medellön i Sverige ligger på 30 000 kr.  



Förbundsstyrelsens målsättning är att lönespridningen i stora yrkesgrupper bör uppgå till 30-
40 %.  

Hörselskada – vad händer i Jönköping med Tina Laine Tollström 

Svårt att få klassat som arbetsskada. Hörselgruppen är avslutad och det är svårt att mäta då 
mycket påverkar: miljö, fritid, åldrande. Dikteringsskola för läkare borde ingå i utbildningen. 
Jönköping har gjort en egen powerpoint angående diktering – vår arbetsmiljö. Se tidigare 
översänt bildspel. Det finns lurar som filtrerar peak-ljud (höga ljud) och filtrerar bort brus. 
Dessa är dock dyra i inköp. Rapport skickas ut av Tina när den är klar.  

KRY – min doktor via app, Marie Öhlin 

De vill gärna komma från KRY till vårt möte till våren. Började mars 2015 och finns i 
Sverige, Norge och Spanien. De har cirka 200 läkare till 200 000 användare och det ökar 
snabbt. Man loggar in via bankid och bokar tid. Besöket genomföras via videolänk. De för 
journal som en traditionell vårdcentral och skriver recept och remisser dock inga 
narkotikaklassade läkemedel.  Besöket måste betalas i förväg med kreditkort eller faktura och 
kostar 250 kronor/besök.  

Dalarnas landsting har en egen app med sina egna distriktsläkare.   

Landet runt med Sara Jonerin från tidningen Vision 

Se tidigare insända svar på tre frågor.  

Kalmar Taligenkänning, lite mindre för MVA att göra. USK har arbetesuppgifter men vill ej 
lämna ifrån sig. 

Dalarna Psyk har anställt en MVA som projektledare för RAK. Fått 1,2 miljoner till RAK-
arbete. 4 % vid löneöversynen MVA. 

Norrbotten Svårt att få personal vilket kan vara lönedrivande. Får vara med tidigt i 
löneprocessen.  

Blekinge Semesterväxling för alla men Vision drev frågan. 

Västerbotten Låg lönepott på 1,9 % för MVA.  

Gävleborg Fokusera mer på patientvård och samarbeta över klinikgränser.  

Jönköping Mycket frustration mot Vision angående löneutfallet.  

Kronoberg Löneutfall MVA 2,4 % (alla medlemmar 2,8 %) 

Jämtland Härjedalen Verksamheten måste se vilket behov av kompetens som behövs. Lågt 
löneutfall 1,7 %, haft ganska bra löneutveckling tidigare. Stora besparingar.  

Västra Götaland Brist på personal påverkar arbetsmiljön. Svårt att rekrytera till AKM trots 
lönepåslag som är bundet till tjänsten.  



Värmland Beon (Bättre, effektivare, omhändertagande vård) ska bli sju ssk-ledda 
mottagningar för patienter som tidigare gått hos läkare. 

Sörmland 1/1 avgiftsfritt på vårdcentralen. Kostar lite mer på sjukhus, 400 kr oavsett vem de 
träffar. Frikort 1100 kr. Patienten väljer i första hand vårdcentralen och detta avlastar akuten. 
En del vårdcentraler har lättakut. 

Uppsala 13 vakanta tjänster på sjukhuset. Skrivits i personaltidningen om sekreterargruppen.  

Skåne Framtidens vårdenhet i Trelleborg. Lönen inte färdig men troligen 2 % för MVA och 
lite mindre för övriga visionsmedlemmar.  

Östergötland Har en utvärdering utav 2 titlar vårdadm/läkarsekr, förslagvis kanske blir en 
titel. Snabbutbildning påbörjats nu i höst. Löneutfallet ca 3 %. 

Stockholm Löner ej klara, Danderyd 2,23 %. 7/11 bredinförande av journal på nätet. Svårt att 
rekrytera till psykiatrin.  

Örebro Lönen ej klar, upp till ca 3,5 % för MVA och övriga enligt riktmärket.  ”Ingångslön” 
21 700. 

Halland Yrkesstatus är viktigt liksom yrkeslegitimation också är viktigt. Dock kommer det 
att ta tid.  

Nästa träff 

KRYA 

Examensarbete om sjukskrivningar MVA – kort presentation 

Förbundsordförande om ”Hållbart arbetsliv” 

Tre frågor och Landet runt skickas in i förväg (för att spara tid till ett i övrigt fullmatat 
program).  

Intresseförhandling. Varför viktigt att vara medlem i Vision? Grupparbete.  

 

På torsdagkvällen avnjöt vi en god middag på Drottning Hof.  

 
 

 


