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Nationella medicinska sekreterarnätverk 21-22 mars 2019 

Välkomna! 

Vi började med  att gå igenom dagordningen, presentation samt utse en ny deltagare i 

arbetsgruppen. Veronica Lindman från Gävleborg är ny i gruppen. Arbetsgruppen består då 

av  Veronica Lindman, Marie Öhlin och Slavica Olander. 

Löner och villkor 

Ameli  Andersson  berättade om   löner och Villkor. Det hon tog upp var bland annat om vad 

avtalsrörelsen innebär, kollektivavtal, löneavtal,  arbetstider  samt distansarbete.   (se bilaga) 

Det treåriga avtalet går ut nästa år och ska förhandlas om, Vision jobbar för att avtalet ska bli 

bättre.  Det som påverkar vårt avtal är det så kallade industrimärket, gäller både arbetare 

och tjänstemän.   Reallöneökning, dvs att få mer kvar i plånboken är en anledning till att bi 

följer industrimärket och det är en modell för att nå det.  

Pengar är inte det enda viktiga i avtalet, tex arbetstidsförkortning eller annat som gynnar oss 

förutom löneförhöjning.  

Var är vi nu? Insamlingsfasen: 

Lönebildningskonferens, avtalsforum HÖK 

Drömkampanj – fikaburkar – bordspratare 

Länk på hemsidan där man kan lämna åsikt. 

Medlemsundersökning – telefonintervjuer, cirka 3600 medlemmar kommer att intervjuas.  

Avtalsgrupp – de ska sammanfatta alla insamlingar (förslag vad vi ska göra) och överlämna 

det till förbundsstyrelsen som i sin tur tar beslut.  

Berättade även lite om strejkrätten och hur det fungerar (se bilaga)  

 

Projekt från Höglandets sjukvårdsområde, Eksjö klinikerna – Marknadsföring av yrket; 

Medicinska sekreterare – Madelene Idh och Sofia Zachrisson 

Madelene och Sofia är två vårdadministratörer som brinner för sitt yrke och visar det utåt på 

många olika sätt.  

Det kom som ett önskemål från en chef som ville att vårdadministratörerna skulle 

marknadsföra sitt yrke. De här tjejerna nappade direkt. Dom har varit med på olika mässor, 

på jobbchansen på arbetsförmedlingen mm.   

Det här är lite vad man ska tänka på så vi kanske blir lite synligare och flera: 
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Ta för sig, vara lite fräck 

Rekrytering 

Inspirera 

Stå upp för vår kompetens 

Dom fortsätter att jobba och hoppas på att få träffa flera grupper,  inspirationsföreläsning, 

jobba över regiongränserna.  

HÖJA STATUSEN på vårat yrke.  

Dom hade mycket mer att säga och visa oss hur det var då och nu för en sekreterare. Dom 

har broschyrer och dom finns på instagram vardadminstratoren. Dom har även varit med i 

Visionstidningen.  

Vill man komma i kontakt med dem så har de mejladresser enligt nedan. 

Madelene.idh@rjl.se 

Sofia.zachrisson@rjl.se  

 

Våga effektivisera mera för att få mera tid – Peter Tollmann, Regionombudsman 

Peter pratade bl a om; 

Grundläggande förutsättningar – resurser – befogenheter – kompetens –kunskap  

Hur ser en dag ut, arbetsuppgifter sedan tidigare, som kommer in och i framtiden , 

Fatta beslut! Göra? Göra sen? Göra nu? Spara? Hitta dina rutiner för att uppleva kontroll.  

Fyra områden för effektiviseringar: 

Mail/uppgifter 

Kontorsmiljö/arbetsmiljö 

Möten/Webbmöten? 

Telefonhantering 

Hur ser en dag ut: 

1-2 timmar Rutin, ta en kaffe/te, prata lite mm 

2-3 timmar Oförutsett arbete, det vi inte kan planera 
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3-5 timmar, Det som jag kan planera själv 

Så ser det ut i de flesta tjänster.  

Han pratade om mycket så jag hänvisar till bildspel.  

Senare på eftermiddagen pratade Peter även om pensioner. 

V g se bildspel  

 

Projekt Landsting 

Carina Bellborn visade oss utvärderingen av projekttiden. (se bildspel) Det som berörde 

våran yrkesgrupp var bland anat att Vision bör ha fokus på yrket medicinska sekreterare, vi 

är störst till antal vad gäller medlemsantal.  

 

På gång nationell nivå 

Patricia Widergren uppdaterade oss om hur långt man har kommit i frågan nationella 

kunskapskrav.  Hon tog även upp lite kring arbetet med NOLO.  

Myndigheten för yrkeshögskolan ska göra en kartläggning av YH-utbildningen.  Vision önskar 

en nationell kursplan, men det ser väldigt olika ut i landet samt man har olika åsikter om 

detta runt om i vårt land.  Vision har en arbetsgrupp där vi har 3 representanter från 

nätverket, Margareta, Maria och Fanny som jobbar  med detaljer kring denna fråga och även 

framtidens utbildning. 

Diskussion kring hur yrket kommer att se ut framöver, och det vet man ju inte ännu.  På 

många håll i landet så anser både elever och lärare att skolan ej hänger med de förändringar 

som finns på arbetsplatserna och att det något som behöver föryngras.  

 

Landet runt 

Här  skriver vi vad som hände och är på gång i våra Regioner.  En del Regioner har skickat in,  

en del berättade på plats. Någon Region har bytt titel så att alla heter vårdadministratörer, 

vissa Regioner har bara titeln medicinsk sekreterare. Vissa hade svårt att rekrytera. Men det 

som vi alla hade gemensamt är att ingångslönen är får låg, lika så löneutvecklingen. 
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Menar vi vad vi säger 

Jan Simonsson från Sensus föreläste om hur vi säger saker. Säger vi en sak men menar en 

annan. Skulle det vara mycket enklare om vi menade det vi sa och sa det vi menade.  Han 

pratade en del om dialog och att den bygger på jämbördighet och att vi spelar med öppna 

kort. Den kräver medvetenhet.  Man ska se på sig själv så som andra ser en, lyssna och förstå 

andras behov.  

 

Rapport från förbundsstyrelsen 

Monika Göl berättade lite om NOLO som kommer att hållas i Malmö 25-26 september. Det 

finns 250 platser på konferensen.  Idag vet man inte än hur många som kommer från de 

andra nordiska länderna, när man vet det så kommer man att kunna veta hur många som 

kan anmäla sig från oss.  

Monika berättade även om omställningsfonden och att man kan söka pengar  tex för 

utbildning av sekreterare inför införande av digitalisering .  

 

Nästa gång blir den 24-25 oktober 2019.  

 

 

 

   

 


