
 
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 4/2006 
 
Ärende:   Särskild ersättning till läkare med speciell  
   kompetens inkallade utanför såväl ordinarie 
   arbetstid som jour- och beredskapstid               § 5 
 
   Särskild ersättning till krisledningsläkare              § 6 
 
Tid:   2006-01-09 - 2006-01-31 
 
Parter:   Landstinget Halland och  
   Hallands Läkarförening, HL 
 
Närvarande:   För Landstinget Halland: 
 
   Gun-Marie Stenström  
   Kjell-Arne Andersson  
   Arne Andersson  
   Rune Lejon 
   Ingrid Persson 
 
   För HL: 
 
   Serney Bööj  
   Per Meijer 
 
Plats:   Landstingshuset, Södra vägen, Halmstad  
   samt per capsulam 
 
§ 1 
Till ordförande utsågs Gun-Marie Stenström. 
 
§ 2 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell-Arne Andersson och Serney 
Bööj. 
 
§ 3 
Till sekreterare utsågs Ingrid Persson. 
 
§ 4 
Hallands läkarförening hade påkallat förhandlingar angående ersättning för arbetad tid  
till läkare med speciell kompetens som inkallas för tjänstgöring utanför såväl ordinarie  
arbetstid som jour- och beredskapstid. 



 
 
Parterna enades om att kompensation för arbetad tid för dag före sön- och helgdag  
kl 07.00 - 13.00 samt fredag kl 21.00 - 24.00 ska utgå med 4,0 andelar av den arbe- 
tade tiden. 
 
Överenskommelsen gäller fr o m 2006-02-01 med en ömsesidig uppsägning om tre  
månader. 
Bilaga 
 
§ 5 
Arbetsgivarparten tog upp ersättning till krisledningsläkare som kan kallas in till  
tjänstgöring i krissituationer vid allvarliga händelser. 
 
Parterna enades om att krisledningsläkare ska ersättas enligt lokalt kollektivavtal som  
gäller för läkare med speciell kompetens under förutsättning att krisledningsläkare kallas  
in för tjänstgöring utanför såväl ordinarie arbetstid som jour- och beredskapstid. 
 
Överenskommelsen gäller fr o m 2006-02-01 med en ömsesidig uppsägningstid om tre  
månader. 
Bilaga 
 
§ 6 
Parterna träffade överenskommelse om att ajournera ärendet angående ersättning samt  
reglering av arbetstidsfrågan vid extra tjänstgöring under vakanssituation. 
 
§ 7 
Förhandlingarna förklarades avslutade den dag justerat protokoll kommer arbetsgivarparten 
tillhanda. 
 
Vid protokollet 
Ingrid Persson 
Ingrid Persson 
 
Justeras 
Gun-Marie Stenström 
Gun-Marie Stenström  2006-02-21 
 
Kjell-Arne Andersson 
Kjell-Arne Andersson   2006-02-21 
 
Serney Bööj 
Serney Bööj   2006- 
 
 
 
 
 



 
 
 
       
    BILAGA till §§ 4-5 
 
Särskild ersättning till läkare med speciell kompetens, inom länssjukvårds- 
nämnden, samt krisledningsläkare, som inkallas för tjänstgöring utanför  
såväl ordinarie arbetstid som jour- och beredskapstid. 
 
För arbetad tid utges kompensation med följande andelar av den arbetade tiden 
 
Arbete som fullgjorts     Andel av den arbetade  
     tiden 
a) kl 00.00 - 24.00 på söndag och helgdag; 
    kl 07.00 - 24.00 dag före sön- och helgdag; 
    kl 21.00 - 24.00 fredag samt 
    kl 00.00 - 07.00 vardag    4,0 
 
 
b) måndag till torsdag kl 21.00 - 24.00   3,0 
 
 
c) Annan tid     2,0 
 
Med helgdag likställs dag enligt AB 05 § 13 mom 3. 
 
Kompensation utgår endast som ekonomisk ersättning och utges med 1/137 del av  
månadslönen per intjänad ledighetstimme. 
 
Ersättning inkluderar semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts  
i semesterlagen. 
 
Parterna träffade dessutom överenskommelse om att arbetad tid enligt detta avtal ej  
skall generera övertid enligt ATL § 8 samt att sådant arbete undantages från reglerna  
om veckovila i ATL § 14. 
 


