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Anneli Hagberg, politisk välfärdstrateg Vision: 

- Möte med Gabriel Wikström 2017-03-13 (informellt samtal) om bland annat RAK, 
kompentensförsörjning mm.  

- Kommission för jämlik hälsa . Se bifogad powerpoint ”Nationell utblick”. 
- 2016 års professionsmiljard;  IT-stöd, RAK, framtida kompetensförsörjning, ge 

medarbetare goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Utvärderingen visar att de 
flesta regioner har genomfört denna satsning utan att samverka eller samarbeta med 
facket. Finns några goda exempel där facket varit med och getts möjlighet att 
påverka, exempelvis Jämtland där anställda lämnat förslag som sattes upp i matsalen 
och sedan röstades på.  Under 2017 – 2018 samma utvecklingsområde, till exempel 
kan mycket registreringsarbete utföras av andra yrkeskategorier. Arbetsgivaren 
behöver se över hur de ska använda medarbetarnas kompentens och omfördela 
arbetsuppgifterna. Ställ krav på er region att få veta vad professionsmiljaden används 
till! 

- Journal via nätet, hearing Inera och SKL 2017-03-24. Etik och rutiner. Jobba kring 
gemensamma rutiner. Målet är att 2020 ska alla invånare ha tillgång till sin journal på 
nätet. Vårdnadshavare har tillgång till sitt/sina barns journal tills barnet fyllt 13 år. 
Diskussion förs om att sänka åldern från 18 år till 16 år för att få tillgång till sin 
journal. Invånarna ska själva kunna välja vilken information hen vill ha och om 
närstående ska bjudas in till att ta del av uppgifterna och i vilken grad. I dagsläget är 
19 landsting/regioner anslutna och har ca 1 miljon användare.  

- Tandvården: Socialstyrelsen ser över delegationsföreskrifter. Tandvårdbiträden 
anställts till enklare sysslor för att avlasta tandsköterskor i Örebro.  

- Koll på läget: Socialstyrelsens lägesrapport finna att ladda ner från socialstyrelsens 
hemsida. 

- Nationell kursplan: Nationella kompetenskrav för vårdens yrkesutbildningar. Uppdrag 
till Socialstyrelsen att fastställa dessa, Vision, Sos och SKL positiva till detta i sina 
remissvar. SKL kommer dock ej att agera i frågan. Önskvärt att enas om en titel, 
utbildning och kursplan. Begäran ska skickas in av berörd bransch, organisation eller 
myndighet. Några regioner kan gå ihop att söka. LSF bör vara med men de har 
tidigare uttryck att de hellre vill ha högskoleutbildning. Begäran kan lämnas in under 
hela året. Se powerpoint presentation vad en begäran ska innehålla. Vore bra att få 
en sammanställning på vart utbildningarna anordnas och av vem. Be att få ut era 
utbildningars kursplan och skicka till Anneli alternativt Margareta Hellman 
Kronoberg, margareta.hellman@kronoberg.se . Även politiker kan vara med och 
trycka på om en nationell utbildning. Det är ett omfattande arbete att ansöka och tar 
troligen minst ett år.  
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Landet runt med Tidningen Vision Sara Jonerin 

 Västernorrland: Lönen, lönedifferentiering, svårt att göra yrkeskarriär. Arbetsmiljön, 
brist på sekreterare.  

 Gävleborg: Lönen. Många nyutbildade tackar nej pga lönen, villa 24 000 – 25 000. 
Många jobbar på stafett bland annat i Västernorrland där de kan få dubbelt så bra 
betalt. Jobbar de privat får de några tusenlappar mer som ny. Svårt att rekrytera.  

 Västra Götaland: En modell för lönekarriär är på gång. Tydlig koppling till 
bassystemet där olika personalgrupper ligger i olika grupper. Stor tilltro till 
utvecklingsmodellen (formella krav, kompetens i de olika nivåerna). Ingen från Vision 
som varit med och utformat.  
 
Kalmar: Lönen. Nya som anställs får mer än nyanställda för ett år sedan vilket skapar 
irritation. Brist på personal. Behöver mer utbildningar. Tagit in kanslister till 
kassa/reception, scanning,  kopior mm.  
 
Västmanland: Löner. Har högst sjukskrivningstal i Sverige för medicinska sekreterare. 
Vill införa distansarbete.  

Skåne: Lönen. Brist på sekreterare. De som söker nytt jobb får upp sina löner men ej 
de som blir kvar. Dålig yrkesutveckling. Kompetensstege på planeringsstadiet från 
arbetsgivaren. Man ska ej göra en lönestege däremot en koppling till lönesättningen. 
Ej boxa in kronor i olika steg. 
 
Stockholm: Lönen. Stor pensionsavgång. Konkurens från privata aktörer med högre 
löner. KS ger högre löner trots avtal att ej konkurera inom landstinget.  
 
Halland: RAK. Framtidarbete för att använda resurser rätt. Ligger högt i medellön 
25 600 (högst i landet). Höja yrkesstatusen för att få upp lönerna.  
 
Östergötland: Löner. Arbetsmiljön viktig. Två titlar läkarsekreterare och 
vårdadministratör. Utvärdering under 2017 till en titel. Lön efter prestation och ej 
titel. Arbetsgivaren tillsätter undersköterskor för att göra vårt jobb. Snabbutbildning 
på ett år till hösten (ej godkänt av Vision). Kanslister erbjuds utbildningen med 
betalning(lön).  

Uppsala: 2 utbildningar som går ut nu. 4 klasser på LIA och svårt att få handledare. 
Arbetskamrater som inte vill ställa upp och hjälpa till under LIA. Många handledare 
har sagt upp sitt uppdrag, inget lönepåslag för att vara handledare. Mycket 
sjukfrånvaro. Många på distansarbete, 18 på primärvården och 25 på sjukhuset. En 
del jobbar hemifrån istället för att sjukskriva sig vid ex förkylning.  
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Jönköping: Lön. De som går ut till sommaren har ställt krav på lön. Några kliniker och 
privata aktörer höjer ingångslönen. Länsstyrelsen och domstol rekryterar också 
personal från utbildningen.  

Kronoborg: Inte kommit igång med RAK. Rekrytering av läkare och sköterskor i fokus. 
Kanslister till en del arbetsuppgifter vilket innebär mer diktatskrivning för medicinska 
sekreterare. Brist på medicinska sekreterare vid rekrytering.  
 
Sörmland: Löner. Arbeta för att behålla den personal som finns, arbetsmiljön spelar 
in. Kartläggning av diktatsituationen nyligen klar, vet ej utfall än. Svårt att rekrytera, 
många blir anställda redan vid LIA 1.  

Västernorrland: Arbetsgivaren har en kompetensstege för de flesta arbetsgrupper 
inklusive sekreterarna. Upphandling om nytt journalprogram. Har landets enda 
universitetsutbildning i Umeå. Även en YH-utbildning via Lernia som är populär.  
 
Örebro: Dålig lönespridning, svårt att få ändring. Svårt att rekrytera, alla som går ut 
utbildningen får jobb.  

Angående 3 frågor: Inte aktuellt med ny titel för kodare.  

Förslag till nästa nummer av Vision: Lönerna. Sjuktal, jämföra med andra 
yrkesgrupper och andra regioner. Varför sjukskriven – stress, dålig arbetsmiljö mm? 
Hörseln – riskerar vår yrkesgrupp hörselskador? 
 

Richard Rejsjö ”Längtan och möjligheter” 

Se bifogad powerpoint. Föreläsning om att identifiera hinder och svårigheter på 
vägen som måste bearbetas för att vi ska nå våra mål. Ibland törs vi inte längta av 
rädsla för att bli besvikna. Börja där du behöver, sätt upp mål och arbeta med små 
steg.  

Dag två började med backspegeln. Punkten ny avtalsperiod uteblev på grund av att 
Faraj satt i förhandlingar. Istället hade vi grupparbete.  
 
Inför löneprocessen… 

Argument för att medicinska sekreterare ska prioriteras:  
Viktig roll inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet. Lönespridning. Behålla 
personal samt rekrytera. Avlasta andra yrkesgrupper. Utnyttja kompetens. 
Lågavlönade och dålig lönespridning. Bristyrke. Få upp statusen. RAK. Rätt kodning 
för ekonomin. Dubbelkoll. Spindel i nätet. Patienten i fokus. Problemlösare.  
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Argument för att arbetsgivaren inte prioriterar medicinska sekreterare: 
Finns inga pengar. Vi måste prioritera andra yrkesgrupper. Ingen direktkontakt med 
patienterna och vi syns inte utåt. Kollega som måste lyftas lönemässigt (ej 
lönespridning). ”Det finns en anledning varför medicinska sekreterare har låg lön” 
(sagt av en arbetsgivare).  
 
Hur ser konkurrensen ut? Vad är deras bästa argument? 
Framför allt sjuksköterskor och barnmorskor. Patientsäkerhet. Bristyrke. 
Arbetsmiljöproblem.  

 

Monica Göl, Förbundstyrelsen: 
Utvecklingsarbete: Tillämpning och chefens möjligheter. Analysarbete ”vilket 
löneökningsbehov har vi” istället för ”det här har vi inte råd med”. 
Lönespridning.  Medicinska sekreterarna är en sammanpressad grupp med dålig 
spridning.  
Industriavtalet (”märket”) klart 6,5 % på 3 år, 2%/år i lön och 0,5% till pension.  
Handels: Räknat om märket till krontal på  3 år 515 – 525 – 535 kr. Ej individgaranti.  
Pensionsavtalet kommer separat.  
 

Olof Ambjörn, ombudsman Vision ”Mångfald” 
Facket roll? Hur kommer man in på arbetsmarknaden? Hur stärker vi mångfald i 
styrelserna? 
Vad är mångfald för dig? Ålder, kön, ursprung, livserfarenhet. Alla människors lika 
värde.  
Varför ska Vision jobba med mångfald? Berika med annan syn på saker. 
Samhällsmässigt inte hållbart att utesluta.  
Mångfald är ett brett begrepp som är positivt laddat. Det som blir negativt är det som 
inte fungerar (mobbing, dyslexi mm) och om det inte har funnit bra ledarskap, 
anpassning, riktlinjer för lika rättighet. Stress sätter krokben. Man kan inte bara tänka 
på effektivitet.  
Man ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Diskriminering ska motverkas. Lika rättigheter och möjligheter ska främjas.  
Mångfald och arbetsmiljö hänger ihop.  
Säkra mångfalden och generationsväxlingarna i styrelserna. Där har valutskotten en 
viktig roll.  
Mångfaldsveckan 8 – 12 maj med temat Schysst/hållbar/bättre rekrytering.  
Samarbete med kommunal i broschyren ”En arbetsplats för alla”.  
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Vi pratade lite om apparna ”Krya” och ”Min doktor”.  Regionerna bör ha avtal, 
faktureras som utomläns patient. Positivt att smittorisken minskar. Bra för dem som 
har långt till sjukvården. Teknik är bra, men för alla? Hur klarar de äldre av det? 
Kanske man kan koppla det till regionen och 1177?  

Förslag på ämnen till nästa gång: Stress/arbetsmiljö. Stressdoktorn. E-hälsa. Hur 
jobbar man på Krya/Min doktor. Hörselskador. RAK – goda exempel. Anneli Hagberg. 
Lön. 3 frågor inför. YH-inventering.  
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