fREGION SKÅNE
Koncernkontoret

Motion till regionfullmäktige angående föi_::Y.;:el-H~l:K:!---0-0-k._nr_/__,
försäkringsvillkor för anställda inom Region Skåne.
Personalen inom Region Skåne är i många avseenden vardagshjältar. De arbetar långa dagar med ansvar för vård och
omsorg för våra sjuka och skadade medborgare. Många kan anse att deras ersättning för utfört arbete är allt för lågt i
jämförelse till insatsen, vilket Sverigedemokraterna kan hålla med om. Det är dock en sak för arbetsmarknadens
parter att se till förutsättningarna för förändring inom det området finns innan man kan förbättra villkoren.
Ett område som vi politiker har ett stort ansvar inom är att garantera tryggheten för de anställda inom regionen.
Region Skåne har idag avtal med försäkringsbolag som skall skydda och hjälpa personalen om behovet uppstår.
Sverigedemokraterna har pratat med tre personer som skadats i sitt arbete eller på väg till eller från arbetsplatsen.
Det avtal som Region Skåne har idag bör täcka deras skador och den ekonomiska svacka som följer, men så är inte
verkligheten. Vi måste se till att så att de verkligen levererar ett fullgott skydd för regionens anställda, något som inte
är fallet idag.
Namn nedan är ändrade för att skydda källan:
Sara arbetade på en medicinavdelning inom Region Skåne. Vid lunchtid skulle Sara hämta Greger till det
gemensamma rummet, en äldre herre med balansproblem. Då Sara kommer med Greger till bordet snubblar plötsligt
Greger och Sara reagerar instinktivt och fångar upp Greger. Då hon gör detta vrider hon ryggen och får skador på
flera diskar i ryggen. Sjukskrivning och rehabilitering följer, men också en period på tre år av strider med
försäkringsbolaget eftersom de anser att det inte ingår i Saras arbete att fånga fallande patienter.
Motiveringen är som ett hån mot Saras insats som kunde resulterat i allvarliga skador på Greger, men Sara fick finna
sig i försäkringsbolagets beslut och har nu skolat om sig till ett arbete med minimal belastning då hennes ryggskador
inte läkt fullt ut.
Peter arbetar inom Psykiatrin på en låst avdelning. En av patienterna har en paranoid episod och utan förvarning blir
patienten aggressiv: Peter försöker lugna patienten men denne slår till Peter med en lampa. Peter förlorar flera tänder
och får en spricka i käken. Flera operationer och lång sjukskrivning följer för Peter, men än en gång anser
försäkringsbolaget att Peter inte arbetat enligt sin arbetsbeskrivning och han ersättning uteblir.
Peter får betala tandproteser genom att ta lån och själv bekosta sina karensdagar.
Inger arbetar som sjuksköterska inom ortopedi. På väg till arbetet halkar hon och bryter handleden. Sjukskriven och
med rehabilitering som följd får Inger även kämpa mot försäkringsbolaget då de anser att hon inte gått raka vägen
hemifrån till arbetet. Försäkringen skall täcka till och från arbetet men eftersom Inger stannat till för att köpa med sig
fikabullar till sina arbetskamrater anser försäkringsbolaget att det inte är deras problem.
Det skulle vara förvånande om inte övriga partier i Region Skåne har hört liknande öden från personalen.
Sverigedemokraterna har genom intervjuer med personer funnit att detta är mycket vanligt att försäkringen har visat
sig vara verkningslös då det gäller. Kryphål och förvrängningar för att komma undan skapar en oro bland
personalen.
Vi måste se till att personalen verksam inom Region Skåne känner trygghet i, vid och på väg till eller från sin
arbetsplats och det kan vi göra genom att se över villkoren för personalen inom Region Skåne och i framtiden säkra
att de har ett fullgott skydd.
Med anledning av vad som ovan har anförts önskar Sverigedemokraterna:

ATT regionfullmäktige beslutar att under innevarande mandatperiod förändra villkoren genom
omförhandling av det upphandlade försäkringsskyddet för personalen i Region Skåne så att detta b ättre ger
ett fullgott skydd · p~
rso
so skadas i, vid eller på väg till eller från sin arbetsplats.

~·~:-

L~tj~
•••• •

H

•

••

•••

gren

Sverigedemokraterna Region Skåne

1

Box 130 45

l

250 13 Helsingborg

l

Tel: 044-309 30 00

