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Aktuellt

Nära 70 procent av de yngre 
läkarna i Östergötland tycker att
landstinget är en dålig arbetsgi-
vare, och över 80 procent svarar
att de inte skulle rekommendera
andra att söka sig dit, enligt en
enkät som Sylf gjort. 

❙ ❙ Att det fanns ett missnöje i läkarkåren
i Östergötland med anledning av de sto-
ra organisationsförändringarna i lands-
tinget var känt, men hur såg missnöjet
egentligen ut? Östergötlands yngre läka-
res förening skickade ut en enkät via e-
post till omkring 250 yngre läkare i
landstinget för att få klart för sig vad man
ska koncentrera det fackliga arbetet på.
140 svarade. De tydligaste svaren rörde
landstinget som arbetsgivare och frågan
om man ville rekommendera andra att ta
anställning i landstinget. Ingen tyckte
landstinget var en bra arbetsgivare,
många sa nej till att rekommendera ar-
betsgivaren och nära 70 procent kallade
arbetsgivaren »dålig«.

– Det har varit ett väldigt missnöje
med omorganisationen och informatio-
nen runt den, säger Maria Sarberg, ord-
förande för Sylf i Östergötland. 

Men hon tror också att svaren har en
generell förklaring. Landstinget är en
stor och oöverblickbar organisation,
man känner sig inte delaktig. Men på frå-
gan om läkarna trivs på sin arbetsplats
fick Sylf ett annat svar. 61 procent sva-
rade ja. Det förklarar Maria Sarberg så
här:

– Man trivs med kollegerna och sitt
yrkesval men tycker kanske inte att
landstinget gjort ett bra jobb.

Något som förvånade henne var att
endast 44 procent fått förhandla om sin
lön.

– Det är något man ändå har rätt till.
Vi vet inte riktigt varför det ser ut så.

Omkring 80 procent svarade att de får
ta professionellt ansvar som motsvarar
deras kompetens. Bra, tycker Maria Sar-
berg. Sämre ställt är det dock med den
planerade handledningen. Endast 31
procent är nöjda med den. Och hela 77
procent tycker inte att det finns tillräck-
ligt med tid för teoretisk kunskapsin-
hämtning.

Sylf Östergötland har diskuterat re-
sultatet med landstingets personaldirek-
tör Agneta Westerdahl och ska också
träffa centrumcheferna för att tala
särskilt om utbildnings- och handled-
ningsfrågorna. 

– Jag tycker att vi har fått positiv
feed-back. Det finns en vilja att hitta lös-
ningar, säger Maria Sarberg.

Agneta Westerdahl säger att lands-
tinget inte lyckats förklara skälen till
omorganisationen av sjukvården för de
yngre läkarna. De yngre läkarna har ock-

så diffusa begrepp om hur
landstinget är uppbyggt och
vem som bestämmer. Nu
ska centrumchefer m fl
uppmanas att  informera
sina yngre läkare bättre.

– Vi ska rätta till det som
de känner inte är bra. Det är
viktigt att man informerar
på ett så bra sätt att de yng-
re läkarna känner sig delak-
tiga, säger Agneta Wester-
dahl.

I förra veckan anordnade
Sylf också en paneldebatt
med tjänstemän och politi-
ker för att diskutera bristen

på vårdplatser och de problem den stäl-
ler till. Antalet geriatriska vårdplatser
har minskat i Linköping. I Motala och
Norrköping har de tagits bort helt. 

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Yngre läkare i Östergötland
missnöjda med landstinget

Landstingsledningen i Östergöt-
land får skarp kritik av sina lands-
tingsrevisorer för sitt sätt att ge-
nomföra strukturförändringarna
av sjukvården. 

❙ ❙ Sjukvårdspersonalen i Östergötland
har lågt förtroende för sina politiker och
för sin landstingsledning. Det visar en
granskning som landstingsrevisorerna
har låtit Komrev göra, och kritiken från
revisorerna är inte nådig. Komrev har
studerat sättet att genomföra struktur-
omvandlingen av sjukvården i lands-
tinget utifrån kriterier för en framgångs-
rik förändringsprocess. Det låga förtro-
endet försämrades ytterligare av sättet
att genomföra förändringarna, och det är
intrycket från alla nivåer inom lands-
tinget, enligt Komrev. Ledningens age-
rande har försämrat relationerna till
sjukvårdspersonalen. Samtidigt har per-
sonalens tilltro till närmaste chef ökat. 

Känslan av delaktighet är låg, och lä-
karna är de mest missnöjda, många kän-
ner sig överkörda.

Goda förutsättningar för en fram-
gångsrik förändringsprocess har inte
skapats, skriver de förtroendevalda
landstingsrevisorerna Bo Lenhammar
(m) och Martin Nyström (s) i sin kom-

menterande skrivelse till landstingssty-
relsen. »Vi kan inte heller se att lands-
tingsledningen avsatt tillräcklig tid och
kraft, för sig och organisationen, för att
skapa dessa förutsättningar. Den snabba
omställningen har skett på bekostnad av
förankring och förståelse för förändring-
en ute i verksamheten.«

Ordförande i landstingsstyrelsen,
Paul Håkansson (s), säger:

– Det är korrekt att vi prioriterat
snabbhet i genomförandet. Men jag de-
lar inte revisionsrapportens slutsats att vi
inte avsatt tillräcklig tid och kraft för att
stödja genomförandet.

Personaldirektör Agneta Westerdahl
kallar revisionsrapporten för en »mager
och tunn produkt«, baserad på 2 procent
av de anställda.

– Den är fruktansvärt undermålig. Jag
känner inte att vi gjort en dålig föränd-
ringsprocess. Den har gått fort, men jag
kan inte uppleva att den är dåligt gjord,
säger hon.

Hon ser fram emot landstingets egen
enkät, som 80 procent av medarbetarna
svarat på. Resultatet ska presenteras den
här veckan.

Elisabet Ohlin

Landstingsledningen kritiseras av revisorer

De yngre läkarna i Östergötland är missnöjda med sin
arbetsgivare landstinget och med att antalet vårdplat-
ser minskat. Från vänster Maria Sarberg, Maria Randje-
lovic, Karin Björnström Karlsson, Wolfgang Doerfler
och Rani Toll John. 
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