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Mobbning inom Närvård Frostviken

Marita Orrmalm Hansson berättar om att hon blev både utfryst och trakasserad i Gäddede –
och på arbetet var hon inte välkommen längre. Nu talar hon ut om tiden, som fick henne att
fly från bygden.
– Folk jag hade arbetat med hälsade inte på mig längre, de stod bara och stirrade, säger hon.

I somras beslutade sig Marita Orrmalm Hansson för att lämna Gäddede. Hon kunde inte vara kvar. 

– Det som har pågått under de här nästan tre åren har varit utfrysning, som jag upplever som
mobbning. Jag skulle gärna vilja veta av vilken anledning man gör det här, säger Marita Orrmalm
Hansson.

Misstänkt vanvård

Marita säger att hon flera gånger påpekat att vården inom Närvård Frostviken varit bristfällig. Och att
hon under sin tid på Närvården yttrade det för chefen.

– Ja, vanvård, de har inte fått den vård de har rätt att kräva och behövt.

Så då sa du ifrån?
– Jag sa ifrån och jag tog ett samtal med chefen, Barbro Blom, att det inte kan vara på det här sättet
som det är. Människorna mår inte bra av det här. Jag har problem med att hålla käft när jag
upptäcker att saker och ting inte är som de ska, säger Marita Orrmalm Hansson.
Marita säger att utfrysningen på bygden och att hon inte fått jobb nu har lett till att hon flyttat från 
Gäddede tillbaka sin till hemort Gällivare. Något som gjort att hon fått lämna kvar sin man i Håkafot, 
ett par mil utanför Gäddede.
Men hon var tvungen att lämna. 

Sammanfattning av artikel om mobbing och trakasserier för de som anmäler vanvård av äldre i Frostviken
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Kvinnan skrev ett brev till sina chefer och påtalade brister i
verksamheten. Då började problemen för henne. Hon varnades
upprepade gånger och omplacerades till slut. Nu får hon rätt i
tingsrätten  men avskedas ändå.

Strömsunds kommun erkänner att man gjorde fel som omplacerade en
undersköterska till städare. Men trots det får kvinnan inte tillbaka jobbet.

– Vi kan inte hålla på att älta det här i evigheter, även för den berörda personen
är det viktigt att få ett avslut. Så därför medgav vi att det var en felaktig
omplacering, säger Anders Andersson, kommunchef i Strömsund.

– Det vanliga när arbetstagare blir utsatta för den här typen av övergrepp är att
man orkar inte helt enkelt, säger kvinnans juridiska ombud Andreas Tocklin.

Skulle jobba som städare
2012 blev en undersköterska vid ett äldreboende omplacerad, hon skulle jobba
som städare fem mil bort. Nu innan jul var ärendet uppe i tingsrätten och där
erkände Strömsunds kommun att man gjort fel. Omplaceringen ogiltigförklarades.

Undersköterskans mål var hela tiden att få sitt gamla jobb tillbaka, men så blev
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det inte. Samma dag som domen kom skrev kommunledningen ett brev och sade
upp kvinnan.

– Det beror på att lagen om anställningsskydd ger möjlighet till detta. Domstolen
ogiltigförklarar den omplacering vi gjorde och då kan vi nyttja möjligheten att
avsluta anställningen, säger Anders Andersson, kommunchef Strömsund.

Påpekade brister  varnades
20 februari 2012 skriver undersköterskan ett brev till sina chefer och påtalar
brister och missförhållanden som hon anser finns på arbetsplatsen. Två dagar
senare kallas hon till möte med enhetschefen som ifrågasätter hennes
kompetens. Under våren och sommaren får hon två varningar för att inte ha skött
medicinering korrekt och hennes rätt att dela ut medicin dras in. I september
omplaceras hon.

I domen slår tingsrätten fast att varningarna starkt kan ifrågasättas och pekar på
att ”såväl varningarna som den återkallade medicindelegationen tycks ha skett
som en reaktion på den inlämnade skrivelsen”.

Sägs upp efter rättsprocessen
Men trots det menar kommunchefen att varningarna var korrekta, så därför sägs
hon nu upp.

– Med facit i hand kanske vi borde avslutat anställningen direkt när vi hade
möjlighet, nu gav vi chans till en fortsatt anställning och det är det som det hela
har handlat om, säger Anders Andersson, kommunchef Strömsund.

– Det är viktigt att peka på att vi ställer höga krav på de anställda för att det ska
bli en bra vård och omsorg och det tycker jag att vårdtagarna och de anhöriga
ska kunna vara trygga med, fortsätter han.

Kommunen får betala skadestånd
Nu ska Strömsunds kommun betala både rättegångskostnader och 120.000
kronor i skadestånd till kvinnan. Själva uppsägningen innebär också att
kommunen måste betala ut 32 månadslöner i anställningsskydd.

– Hon är besviken. Hon hade förväntat sig att kommunen skulle ta ett ansvar för
det som tingsrätten talat om för dem, att de har gjort fel. Inte minst eftersom det
är en stor brist på undersköterskor. Jag tycker att det är en sorglig historia från
början till slut, säger kvinnans juridiska ombud Andreas Tocklin.

 Moa Frygell
Publicerad: 12 januari 2016 21.10
Uppdaterad: 12 januari 2016 21.12
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STRÖMSUND 15 augusti

Undersköterskor blev av med sina jobb efter
lex Sarah anmälningar mot överordnade

Två undersköterskor har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i vården för

sina överordnade vid ett äldreboende i Strömsunds kommun. De har även

lämnat in en skrivelse med sju lex Sarah anmälningar som de anser har lett

till att de nu är svartlistade.

Doug Olson

Hösten 2011 var första gången de två undersköterskorna såg allvarliga brister och

missförhållanden som drabbade de som bodde på ädreboendet. Dessa påtalades

men de ansvariga på boendet vidtog inga åtgärder för att reda ut problemen.

I den anmälan mot kommunen som undersköterskorna i april skickade in till

Justitieombudsmannen, JO, framkommer det att sköterskorna I februari 2012

känner att arbetsgivarna på kommunen inte hörsammat deras påtalanden om

brister. Varför de då lämnar in en skrivelse med sju lex Sarah anmälningar riktade

mot sin arbetsgivare. Två dagar senare kallas de in på ett möte där vård och

socialförvaltningen närvarar tillsammans med bland annat äldreboendets
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enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och facket. På mötet meddelas att

undersköterskornas tjänster inte längre är önskade på boendet, eftersom de "hela

tiden påtalar brister" på boendet. Vid den tiden har ingen av de två fått några

anmärkningar på sig under tiden de arbetat på äldreboendet.

Dagen efter, vid ett skiftbyte meddelar enhetschefen att de båda ska omplaceras,

trots att ingen av dem fått några varningar om brister i sitt arbete vid den tiden. Då

ska chefen enligt undersköterskorna ha sagt att "nu är det slut med att vara illojal

mot huvudman".

Kort därefter börjar undersköterskorna få skriftliga varningar av sin arbetsgivare,

varningar som enligt dem arbetsgivaren inte kunnat styrka eller lägga fram bevis

för. Östersunds tingsrätt fastslår senare att varningarna starkt kan ifrågasättas, då

det saknas en utredning som kan bevisa grunden till varningarna.

Undersköterskornas första åtgärd i ärendet var att koppla in facket Kommunal,

men de upplevde att facket stod på arbetsgivarens sida och lämnade därmed

organisationen för att istället ta hjälp av en jurist.

Båda undersköterskorna har bestridit sina varningar. Dessa har ändå lett till att

undersköterskorna nu inte kan få jobb, och anser sig svartlistade i Strömsunds

kommun och dess kranskommuner.

En av undersköterskorna blev utköpt innan en rättsprocess hann starta. Medan

den andra sköterskan blev av med jobbet efter en utdragen process som slutade

med att hen vann rätten till ersättning av rättegångskostnader av kommunen.

Betalningen till undersköterskan ska sedan ha dragit ut på tiden varpå hen valde

att ta Kronofogden till hjälp för att driva in pengarna som kommunen var skyldig

att betala.

I våras anmälde undersköterskorna händelserna i början av 2012 till

diskrimineringsombudsmannen.

Fredrik Eliasson
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