
Medlemsbrev november 2020 

Nytt avtal klart 

Efter långa förhandlingar har parterna SKR, Sobona och Sveriges Läkarförbund enats om ett nytt 

avtal. Avtalet är helt nytt i sin konstruktion och innehåller både retroaktiv lönerevision och angivna 

löneökningsnivåer. Beredskap B upphör och i och med det har villkoren i jour- och beredskapsavtalet 

väsentligt förbättrats för första gången sedan 1970-talet.  

Lönerevisionen är retroaktiv från 1 april 2020, men notera att om du är nyanställd tidigare under året 

och det på anställningskontraktet står angivet att lönen är i 2020 års lön så omfattas du inte av 

revisionen.  

Nu när det centrala avtalet är klart tar de lokala förhandlingarna vid med målsättning att parterna 

lokalt ska bli överens så att retroaktiv lön kan betalas ut med decemberlönen.   

Läs mer om avtalet på Läkarförbundets webbplats: https://slf.se/nytt-avtal-lakaravtal2020/ 

 

Covid 19 

Pandemin verkar inte avta närmaste tiden och situationen ställer stora krav på oss alla. Arbetsgivaren 

har på intranätet samlat en rad frågeställningar och svar på vad som gäller i nuläget.  

Vi vill särskilt påtala att det har träffats en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga 

organisationerna gällande antalet sparade semesterdagar. Det kommer att vara möjligt att spara 

semesterdagar utöver 30 dagar. För att spara semesterdagar måste en särskild blankett fyllas i och 

lämnas till arbetsgivaren. Blanketten finns på https://slf.se/jonkopings-lans-

lakarforening/medlemsbrev/  

Det har också träffats en överenskommelse om ersättning när man tar extra arbetspass under 

perioden 23/12 – 10/1. En ersättning på 6 000 kr per dag utgår till den som arbetar extra pass under 

den perioden utöver gällande centrala och lokala kollektivavtal.  

Avstämning av flexsaldo skjuts på framtiden. Nästa avstämningstillfälle blir 31 december 2021 och då 

tillämpas regeln -15 och + 15 timmar enligt det flextidsavtal som finns.  

Sökvägen på intranätet: Regionen / Hälsa och vård / Vårdprevention och smittskydd / Information om 

coronavirus och covid-19 / 

 

Klinikombudsdag 

Den 12 november arrangerade Läkarföreningen en klinikombudsdag. Ett 30-tal klinikombud deltog 

under dagen som med tanke på rådande läge genomfördes digitalt. På programmet stod lokal facklig 

information. Dessutom medverkade ombudsman Klara Hägglund från Sveriges Läkarförbund med en 

tema-föreläsning kring MBL och samverkan.  

Klinikombuden har en viktig roll ute i verksamheterna, men tyvärr är en del poster vakanta. På 

regionens intranät finns en aktuell lista. Skulle du vilja engagera dig hör av dig till kansliet för mer 

information.  
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Klinikombuden som tillika är skyddsombud är arbetstagarnas representanter på arbetsplatserna. 

Uppgiften är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom att se till att arbetsgivaren uppfyller 

kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ofta måste flera intressenter samverka. Skyddsombudet 

bevakar verksamhetsförändringar – till exempel av organisation, lokaler eller arbetsmetoder – och 

frågor om arbetstider, liksom psykiska och sociala frågor som stress. De deltar vid arbetsmiljöronder 

och arbetsskadeutredningar. 

Funktionen skyddsombud regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160). Reglerna är mer omfattande än 

för fackligt förtroendevalda i allmänhet, och ger rätt till utbildning, den tid som uppdraget kräver, och 

handlingar och upplysningar som behövs för att genomföra det. 

 

Sveriges Läkarförbunds fullmäktigedagar 18-19 november 

Under de årliga fullmäktigedagarna representeras lokalföreningar och yrkesföreningar i det forum 

som formar inriktningen för förbundet under det kommande verksamhetsåret. Fullmäktige 

genomfördes digitalt för första gången. Under dagarna behandlades bland annat 63 motioner och val 

till styrelsen.  

Ny ordförande för Sveriges Läkarförbund blev Sara Rydgren Stale då förra ordförande Heidi 

Stensmyren avgick efter sina sex år. Sofia Rydgren Stale är överläkare i psykiatri och verksam inom 

primärvården i Kristianstad. Sofia har en bred facklig bakgrund med både lokala och centrala 

engagemang. Hon började sin fackliga bana som vice ordförande i Sylf Östra Skåne 2007, där hon 

sedan blev ordförande. Hon har suttit i Läkarförbundets styrelse sedan 2014, som vice ordförande 

sedan 2018. Rydgren Stale är även ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd. 

 

Årets kollega 

Sandra Lindström, ST-läkare på Kvinnokliniken Ryhov, har tilldelats utmärkelsen Årets Kollega av 

Jönköpings läns läkarförening. För tredje året i rad delas utmärkelsen ut och denna gång föll valet på 

Sandra Lindström som nominerats av läkargruppen på Kvinnokliniken.   

Läkarföreningen vill uppmärksamma läkare som i sitt dagliga arbete bidrar till ett gott arbetsklimat 

genom att vara kollegiala, omtänksamma och generösa med sitt kunnande, sin erfarenhet och tid.  

Vi tackar alla er som skickat in nomineringar! 

 

Årsmöte 28 januari 

Ännu är det ovisst om det blir ett digitalt eller fysiskt årsmöte, men säkert är att det blir ett årsmöte 

den 28 januari 2021. Valberedningen arbetar just nu för att få fram nya ledamöter till 

läkarföreningens styrelse. Ambitionen är att hela regionen ska vara representerad i styrelsen. I 

dagsläget finns endast en ledamot från Värnamo i styrelsen. Vill du engagera dig i fackligt arbete? 

Hör av dig till valberedningen för mer information: Terje Blomstrand, Sophie Larsson och Torbjörn 

Eriksson. 

Vi vill också passa på att önska er alla en god jul vad det lider och ett gott nytt år, med förhoppning 

om ett mer normalt år än det vi lämnar bakom oss.  

Hälsningar styrelsen Jönköpings läns läkarförening  


