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2020-07-02 angående tillfälliga förflyttningar 

Närvarande vid mötet var: 

För Vårdförbundet;  Janet  Parmvi. Anna Malm, Madelene Meramveliotaki 
Jessica  Hasselqvist och Malin Fagrell. 
För Sus: Karin Cedwall, Christin Herbertsson, Moa Elfström och Louise 
Sylvan. 

Bakgrund 
Vi befinner oss i en specifik situation genom den pandemi som råder just 
nu. Följden av den ställer stora krav på alla som arbetar inom hälso- och 
sjukvården, bland annat har det lett till vissa omständigheter som det rått 
en del frågetecken kring, varför vi som arbetsgivare tagit initiativ till ett möte 
med Vårdförbundet för att nå en samstämmighet i frågan vad gäller 
hanteringen av främst tillfällig förflyttning för våra medarbetare; dels för att 
säkra arbetsmiljön men även patientsäkerheten såväl just nu som i 
kommande normaliseringsfas. 

Vid de dagliga möten som arbetsgivare och fackliga representanter har på 
Sus har en överenskommelse varit att arbetsgivare ska förhandla när det 
gäller förlängningar av förflyttningar för medarbetare i Vårdförbundet, 
oavsett frivillig eller ofrivillig förflyttning. Den regionala hållning som ska 
gälla vid förflyttningar är att förhandla förflyttningar som tidsmässigt är över 
2-2,5 månader, för samtliga medarbetare. 

Nuläge 
Vid mötet idag framkommer att arbetsgivaren redan förflyttat medarbetare 
utan att ha förhandlat varje enskild förflyttning. Arbetsgivaren har tänkt att 
förflyttningar som är tillfälliga ryms innanför tidsramen 2,5 månad och 
behöver förhandlas först efter detta. 

I denna fråga är parterna inte överens. Vårdförbundet menar dock att man 
inte avser att aktivt eftersöka felaktig hantering men i det fall enskild 
medarbetare påkallar hjälp i detta kommer Vårdförbundet att utreda saken. 

Vi är eniga om att arbetsgivare och de fackliga parterna i samverkan har 
gjort ett gediget arbete i ett tufft läge för att identifiera risker, gjort 
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handlingsplaner, tagit fram vägledande dokument och instruktioner, vilket 
ökat den partsgemensamma tilliten. 

Vi är idag även eniga om att hitta en lösning under pandemitiden som 
underlättar handläggningen av tillfälliga förflyttningar. 

Vårdförbundet menar att individen själv fattar beslut om att frivilligt 
acceptera en tillfällig förflyttning. 

Arbetsgivaren ska säkerställa individens förutsättningar för 
arbetsuppgiften, genom att skapa förutsättningar för introduktion 
och bredvidgång samt följa upp under tiden medarbetaren är 
förflyttad. 

Arbetsgivaren ska tydligt informera om villkor såsom start- och 
slutdatum, arbetstider, ansvarig chef, län och andra ersättningar. 

Vårdförbundet och arbetsgivaren delar uppfattningen att innehållet i den 
överenskommelse som görs om placering, arbetsinnehåll och villkor endast 
gäller under Covid — 19 pandemin och är begränsad för den tid som den 
individuella överenskommelsen anger. 

I det fall frivillighet inte kan uppnås och arbetsgivaren vill åberopa 
arbetsskyldigheten åligger det arbetsgivaren att påkalla förhandling. 

Vårdförbundet framhåller att Region Skåne har lojala medarbetare som 
hittills, oftast mött upp med frivillighet. Vårdförbundet menar att medlemmar 
efter dryga tre månader, reflekterar över det fortsatta förloppet och ställer 
frågor kring arbetsskyldighetens regelverk. Vårdförbundet vidhåller 
arbetsrätten och förmedlar till arbetsgivaren om ett generöst 
förhållningssätt när det gäller ersättningsfrågan kopplad till medarbetarnas 
flexibilitet. 

Arbetsgivaren framhåller att det finns riktlinjer för kostnadsersättningar som 
kan uppstå för till exempel resor, samt att ersättningar kopplade till en 
förändrad arbetstidsförläggning kommer att tolkas generöst i de fall detta 
upptäcks i efterförloppet. 

Denna hanteringsordning kan inte analogt överföras till andra situationer 
utanför Covid — 19 pandemins scenario. I det fall att Pandemin eskalerar 
och beredskap höjs enligt Regionens plan finns redan avtal om Krisläge 
som kan aktiveras. 
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