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Till 

Sveriges läkarförbunds lokal/yrkesföreningar 

 

 

Kan en läkare vara arbetsskyldig att tillfälligt utföra arbetsuppgifter 

som normalt inte ingår i anställningen?   

Gäller regioner, kommuner och Sobonaföretag 

 

Allmänt om arbetsskyldighet 

Som anställd i region, kommun eller företag inom Sobona regleras 
arbetsskyldigheten i § 6 AB. Arbetsgivaren har rätt att bestämma över arbetets 
innehåll så länge man håller sig inom kollektivavtalets (läkaravtalet) och 
anställningsavtalets (som leg läkare eller mer specificerat) ramar.  
 
Det innebär bland annat att arbetsgivaren inte ensidigt får besluta om att ge 
arbetstagare nya eller förändrade arbetsuppgifter så att denne i realiteten får en 
annan anställning än tidigare.  
 
Med den utgångspunkten anser Läkarförbundet att det inte ingår i läkares 
arbetsskyldighet att arbeta som till exempel undersköterska 100 % eftersom det ses 
som en annan anställning – som ligger både utanför anställningsavtalets och 
kollektivavtalets ramar. 
Samma bestämmelse ger arbetsgivaren rätt att förflytta medlem till annan arbetsplats 
om det är en tillfällig förändring. Hur lång tid en tillfällig förändring sträcker sig finns 
inte reglerat. 
 

Tillfälliga förändringar  

Frågan om arbetsskyldighet har uppstått i nuvarande situation med covid-19 där 
medlemmar beordras att tillfälligt arbeta helt eller delvis med andra arbetsuppgifter 
än de normalt gör som läkare. 
 
Bestämmelsen i § 6 AB innehåller flera uppräknade allmänna skyldigheter för 
arbetstagare och bland dessa specifikt att vikariera för annan samtidigt som man 
utför egna arbetsuppgifter under maximalt 6 månader. 
Vikariat definieras som att den går in och arbetar för en namngiven person 
alternativt att det är en vakant tjänst som håller på att tillsättas. 



Det betyder således att om ovan angivna förutsättningar inte är uppfyllda kan det 
vara på så sätt att arbetsgivaren då inte kan stödja sig på § 6 AB. 
 
Under vissa omständigheter kan problem med bemanning på en arbetsplats lösas 
genom att någon av våra medlemmar utför sysslor utanför ramen för anställningen, 
det handlar då ofta om ett frivilligt åtagande.  
Här vill förbundet klargöra att även denna situation kan riskera att utvidga läkarens 
arbetsskyldighet till att också omfatta de sysslor denne tagit på sig frivill igt.  
 
En lösning på detta problem är att medlemmen begär tjänstledighet från ordinarie 
arbete och får ett nytt anställningsavtal för det tillfälliga arbetet. 
 
Om medlem beordras mot sin vilja att utföra arbetsuppgifter som inte ryms inom 
arbetsskyldigheten som läkare ska lokalföreningen kontakta Läkarförbundet centralt 
som tar ställning till om eventuellt tolkningsföreträde enligt 34 § MBL om att vår 
medlem inte ska utföra angivet arbete, och vidare förhandling.  
OBS!! Det är av avgörande vikt att omedelbart kontakta oss när frågan uppstår.  
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