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Fortbildningssamordnare Primärvård Dalarna
ANSTÄLLNINGSAVTAL MED TIDSBEGRÄNSAT FÖRORDNANDE
Parter
Uppdragsavtal mellan Hälsovalsenheten Dalarna och Zigge Freijs
600331-6939 avseende uppdrag som fortbildningssamordnare för
primärvården Dalarna.
Tidsbegränsat förordnande
Uppdraget som fortbildningssamordnare är ett tidsbegränsat uppdrag.
Förordnandet är begränsat för tiden 2015-05-01 – 2017-04-30 med
möjlighet till 1 års förlängning. Omfattning 50% av heltid.
AID-etikett 201011, kategori 0251, heltidsmått/vecka 40 timmar.
Tjänsteställe för uppdraget som fortbildningssamordnare är Mora.
Grundanställning tills vidare 100%, som distriktsläkare med placering
vårdcentral Orsa.
Arbetstiden kan variera under året och planeras utifrån behov i
samverkan med berörd verksamhetschef.
Fortbildningssamordnaren ska ingå i specialitetsgrupp allmänmedicin.
Syfte:
•
•
•
•

Öka/bibehålla läkares professionella kompetens
Utveckla samverkan, inom primärvården men också mellan
primärvård-, övrig specialiserad vård och kommunal hälso- och
sjukvård
Bidra till en förbättring av arbetsmiljön och därmed underlätta
rekrytering
Underlätta verksamhetsutveckling/utveckla
implementeringsstrategier

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Handläggare

Box 712
791 29 Falun

Vasagatan 27
Falun

023-49 00 83

Helén Kastemyr
Hälsovalschef
helen.kastemyr@ltdalarna.se

UPPDRAGSAVTAL

Datum

Hälsovalsenheten
Helén Kastemyr

2015-08-01

2(3)

Uppdrag:
•
•
•
•

Kartlägga aktuella förhållanden i primärvården vad avser
fortbildningsfrågor för läkare
I samverkan med Divisionschef och Hälsovalsenheten utveckla
lokala utbildningsfora internt primärvård (DL-möten, FQgrupper, Balint etc)
I samverkan med studierektorer utveckla länsövergripande
utbildningar inklusive utveckla nya former för lärande
(konsultstöd, interaktivt lärande, e-lärande)
Utveckla/driva fortbildningsfrågor med syfte att
fortbildning/verksamhetsutveckling ska utgöra en naturlig del av
det dagliga arbetet för alla

Lön och övriga villkor
För uppdraget som fortbildningssamordnare utgår ett lönetillägg på
6000 kr/månad, utöver grundlönen i grundanställningen på 80 600
kr/månad. Hela lönetillägget utgår oavsett ev. variation i uppdragets
omfattning och belastar kst 95501 Hälsoval, gemensamt.
Översyn av grundlön och det tidsbegränsade tillägget för uppdraget
som fortbildningssamordnare sker i ordinarie löneöversyn.
Allmänna villkor för anställning är gällande allmänna bestämmelser
(AB) med tillhörande bilagor, kollektivavtal om pensioner samt i
tillämpliga delar övriga för anställningen hos landstinget ingångna
kollektivavtal.
Förordnandets upphörande och uppsägningstider
Förordnandet löper under den tid som anges i detta avtal. Fråga om
nytt uppdrag eller ej ska tas upp i god tid och avslutas senast (3)
månader innan förordnandet upphör.
Om nytt förordnande inte är aktuellt återgår Zigge Freijs till
grundanställning som distriktsläkare med där gällande lön.
Förordnandet kan, i syfte att frånträda uppdraget, sägas upp i förtid av
endera parten med en uppsägningstid om tre (3) månader.
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Avtalsexemplar Detta avtal har upprättats i två exemplar, ett för
vardera parten
För Hälsovalsenheten

Arbetstagare

2015-08-

2015-0

Helén Kastemyr
Hälsovalschef

Zigge Freijs
Distriktsläkare
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