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Aktuellt

Tre kardiologer vid Universitets-
sjukhuset Örebro avstängdes
med omedelbar verkan från allt
arbete måndagen den 18 april på
grund av illojalitet. De hotas nu
av avsked.

❙ ❙ De tre läkarna är involverade i ett fö-
retag som vunnit en upphandling i kon-
kurrens med ett bud som deras arbetsgi-
vare Universitetssjukhuset Örebro stod
bakom. Enligt sjukhusledningen har lä-
karna inte på eget initiativ informerat om
sina planer och sitt bud.

Förra måndagen stängdes läkarna
därför av från allt arbete på sjukhuset.
Enligt läkarföreningen har de också
varslats om avsked.

Två av läkarna är medlemmar i Lä-
karförbundet och företräds av Örebro
läns läkarförening som vid denna tid-
nings pressläggning ska förhandla med
arbetsgivaren om läkarnas villkor. 

– Det är fel att stänga av dem, säger
Svante Hugosson, vice ordförande i lä-
karföreningen.

Det konkurrerande anbudet och ska-
pandet av företaget var illojalt, men det
är inte tillräckligt för avskedande, enligt
de krav som ska vara uppfyllda enligt
Lagen om anställningsskydd, hävdar lä-
karföreningen. Lagen skiljer på uppsäg-
ning och avskedande. För avskedande
krävs att en arbetstagare grovt har åsido-
satt sina åligganden mot arbetsgivaren.

– Vi kan vara överens om att de har

varit illojala mot arbetsgivaren och vi
vill komma överens om ett uppsägnings-
förfarande.

Sjukhusdirektör Tore Öberg inte vill
bekräfta uppgiften om avsked.

– Vi har stängt av dem och har en
överläggning med läkarföreningen om
hur vi ska gå vidare, säger han.

Upphandlingen gällde uppbyggnad
av PCI-verksamhet, så kallad ballong-
sprängning, vid Centrallasarettet i Karl-
stad. Patienter från Värmland har hittills
skickats till hjärtkliniken i Örebro. Upp-
draget innebar att under fem år bygga
upp en PCI-verksamhet i Karlstad och
fortbilda kardiologer där. I upphandling-
en fanns tre bud, ett från medicinklini-
ken i Karlstad tillsammans med Univer-
sitetssjukhuset i Örebro, ett från Capio
AB och ett från företaget Svensk PCI
AB, som också vann upphandlingen.
Uppdraget rörde verksamhet för 30–40
miljoner kronor. För några veckor sedan
visade det sig att bakom företaget

Svensk PCI AB stod bland andra tre lä-
kare vid universitetssjukhusets hjärt-
klinik, två som delägare. Den tredje
skulle jobba i företaget.

– Då tog det hus i helsike, säger Svan-
te Hugosson.

Läkarna hade planerat att säga upp
sig och sluta vid årsskiftet. Nu blev det
ett plötsligare slut, och deras kolleger
vid hjärtkliniken är upprörda över att
med kort varsel få en hel del merarbete.
Svante Hugosson kallar avstängningen
och varslet om avsked för en »hämndak-
tion«.

Sjukhusdirektör Tore Öberg kallar
avstängningen för en »markering«.

– Vi kan inte acceptera det här illoja-
la beteendet. Det är fullständigt oaccep-
tabelt att man som anställd i hemlighet
och med insyn i den offert som sjukhu-
set lämnat lägger ett konkurrerande bud.

Svante Hugosson hävdar att det var
onödigt att stänga av läkarna.

– De kan inte göra mer skada nu. De
skulle kunna vara kvar medan förhand-
lingarna pågår om hur deras anställning
ska avslutas.

Men enligt Tore Öberg är det princi-
piellt omöjligt att nu ha kvar läkarna i ar-
bete.

– Man kan inte vara anställd och sam-
tidigt bygga upp en konkurrerande verk-
samhet.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Tre läkare avstängda för illojalitet
Vann upphandling i konkurrens med sin arbetsgivare

Nackageriatriken, ett personalägt
bolag med 270 anställda, kom på
första plats när Veckans Affärer
för tredje året i rad presenterade
Sveriges bästa arbetsplatser. 

❙ ❙ »Ett personalägt företag där de an-
ställda har stort inflytande och värderas
högt. De anställda visas stor omsorg.«
Så lyder motiveringen från Great Place
to Work Institute, det internationella un-
dersöknings- och managementkonsult-
företag som gjort undersökningen, och
som varje år tar fram listor över de bästa
arbetsplatserna i 24 länder. Resultatet
bygger på frågor till företagets personal-
ansvariga och medarbetarna. Medarbe-
tarsvaren väger tyngst. Frågorna handlar

om graden av tillit och kvaliteten i rela-
tionerna mellan medarbetare och led-
ningen. 

De anställda på Nackageriatriken har
löner i nivå med landstingsanställda och
inga större ekonomiska förmåner. Några
punkter som kan förklara varför medar-
betarna är så nöjda, förutom direkt del-
aktighet genom aktier i bolaget, är enligt
Veckans Affärer: Tät, öppen kommuni-
kation, bl a genom att ledningen arbetar
ute på vårdavdelningarna, flextid för
alla, kortare arbetstid för de som jobbar
natt, gratis rådgivning för alla i psykolo-
giska, sociala, existentiella, juridiska
och ekonomiska frågor samt särskild
satsning på alla som fyllt 55.

I år är det dags för ny upphandling av

geriatriken i
Nacka och
Värmdö.

– Vi räk-
nar med att
få konkur-
rens från
Capio, Ca-
rema, At-
tendo och
några till,
säger perso-
nalchefen
Björn Sjö-
gren till Veckans Affärer.

I november får vi veta hur det gick.

Karin Bergqvist

Personalägda Nackageriatriken
utsedd till Sveriges bästa arbetsplats

Läkartidningen
skrev om Nackageriatriken
i nr 45/2000 när avtalet
med landstinget precis var
klart. Det var den första
upphandlingen av ge-
riatrisk vård i Sverige, och
bolaget tog över geriat-
riken i Nacka och Värmdö
den 1 mars 2001. 
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