
 
 

Verksamhetsåret 2020-01-30 till 2021-01-28 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande Bengt Hultberg SLCF Daniel Wärnsberg 

1:e vice ordf. Patrick Byrd 

Sekreterare Thorun Frennvall DLF Aradhana Bachher  

Kassör Gustaf Starlander  Madelene Ljungars 

    Axel Petersson 

Sjukhus- Bengt Asking  Karolin Planting 

läkarna Christina Edekling  

Per Hintze   SYLF Isak Engberg 

 Jonas Welam   Anna Håkansson 

                         Ida Järvesjö 

SPLF Jörgen Strömberg   Caroline Lyssarides 

     

  

  

Under Verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 8 ordinarie protokollförda sammanträden, 4 

extra styrelsemöten p.g.a. pågående Pandemi, ett mindre fackligt internat i februari samt i 

oktober 2020 internat under 3 dagar. Internatet med följande innehåll: Arbete efter pension, 

lönerevision 2020, regelverk vid föräldraledighet, vårt nuvarande löneavtal samt planering för 

löneavtal 2020, samverkansavtal, arbetsmiljö kopplat till införandet av BOS, lokala 

kollektivavtal läkarföreningen har tillsammans med arbetsgivaren i region Jönköpings län, ny 

modell för lönesättning vid nyanställning. Vår avgående förbundsordförande Heidi 

Stensmyren deltog också och pratade om pågående förhandlingar rörande LAS och 

lönerevision 2020. Psykolog Anna Jacobsson Stockholm med erfarenhet av psykologiskt stöd 

för personal som arbetat med Covid-19 patienter gav styrelsen goda råd hur vi fackligt ska 

stödja medlemmar som arbetat med Covid-19 patienter. 

 

I november hade vi klinikombudsdag, i år digitalt där vi hade några lokala punkter om 

lönerevision, införandet av BOS samt hur vi arbetat fackligt under pandemin. Ombudsman 

Klara Hägglund från Läkarförbundet hade en temaföreläsning om Medbestämmandelagen och 

Samverkan.  

 

Utöver detta har styrelsen deltagit i läkarförbundets representantskapsmöten, fullmäktige och 

ordförandekonferens. 

 

Samarbetet med våra grannregioner Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Kronoberg och 

Östergötland (”Vi-sju”) har fortsatt under året med ett möte i Visby under 2 dagar i 

september. 

 

I september hade vi medlemsmöte tillsammans med SYLF angående lönebildning där 

ombudsmännen Martin Riis och Ann Garö från Läkarförbundet deltog. 

 

Utmärkelsen ”Årets kollega” utdelades i år till ST-läkaren Sandra Lindström, Kvinnokliniken 

Ryhov. Sandra är en starkt drivande kraft för att förbättra läkarnas arbetsmiljö där hon bland 



annat har initierat en kamratstödjande funktion och reflektionsstund med professionell 

handledning för klinikens alla läkare en gång i månaden. 

 

Den kanske viktigaste fackliga uppgiften är stöd, råd och förhandlingshjälp till enskilda 

medlemmar. Här har både styrelsemedlemmar i vår lokalförening, vår kanslisekreterare Anna 

Tillberg samt tjänstemän på förbundets kansli i Stockholm bistått medlemmar under året. 

 

Pågående pandemi har inneburit stora förändringar i vården under 2020 där kollegor gjort 

stora insatser för att hjälpa patienter med Covid-19. Omflyttningar, schemaändringar, långa 

arbetspass, förstärkta jourlinjer m.m. har förhandlats med extra samverkansmöten i stort sett 

varje vecka. Läkarföreningen har också påkallat förhandlingar med arbetsgivaren angående 

semester, förbättrade ersättningar och arbetsmiljövillkor. Arbetsgivaren har engagerat en 

extern konsult angående den förtroendekris som uppkommit rörande OP/IVA personal.  

Läkarföreningen har även träffat Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör och 

framfört synpunkter på hur arbetsgivaren har hanterat personalfrågor kopplat till pågående 

pandemi.  

I början av januari 2021 har krislägesavtalet aktiverats i vår Region. Detta berör personal som 

arbetar med vård av Covid-19 patienter samt opererande verksamheter. Arbetstiden förlängs 

till 48 timmar/vecka, arbete kan planeras hela dygnet, veckans alla dagar där ordinarie 

kollektivavtal inte längre gäller. Ersättning utgår med 120 % av ordinarie lön för varje arbetad 

timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 % av lönen per timme. 

 

Centralt löneavtal för 2020 skulle blivit klart till 1 april, men p.g.a. Pandemin förlängdes 

nuvarande centrala avtal till 31 oktober 2020. Förhandlingarna med SKR återupptogs under 

hösten.  Det nya centrala avtalet gäller till 2024-03-31. Följande gäller för det centrala 

löneavtalet: Ingen siffra för 2020 med retroaktiv lön från 2020-04-01, 2021 2 %, 2022 1,6 % 

samt 2023 samma nivå som privata näringslivet, det så kallade märket.  

Ingen individuell lönegaranti finns i avtalet.  

Årets lönerevision har p.g.a. sent avtal och i överenskommelse med arbetsgivaren blivit ett 

generellt påslag för alla på 2,75 % av totallönen med retroaktivitet från 2020-04-01. Ny lön 

för 2020 har utbetalats med decemberlönen. Redan i början av 2021 kommer förhandling med 

arbetsgivaren påbörjas för att vi ska bli klara till 2021-04-01 med lönerevision 2021. 

 

AT-läkarnas löner förhandlas inte i samband med de årliga lönerevisionerna. Sedan 2013 

finns ett avtal som reglerar AT-läkarnas lönesättning i samband med anställning samt 

lönesamtal med ny individuell lönesättning efter 12 månaders anställning. 

 

Vårt lokala övertidsavtal medger upp till 300 övertidstimmar/år. För 2019 har lokalföreningen 

fått ersättning för 857 timmar som ligger utanför avtalet. Sammanlagt har lokalföreningen fått 

398.760 kr för 2019.  

 

Under hösten införde Regionen dels ett nytt intranät men även ny beställningsfunktion för 

provhantering (BOS).  Inte minst det senare har skapat stora problem där Regionen gått från 

ett användarvänligt lätthanterat system ROS till ett system som inte är patientsäkert och därför 

skapat en försämrad arbetsmiljö. Att införa BOS mitt under en pågående Pandemi med den 

stress som finns sedan tidigare var helt fel. Här kunde arbetsgivaren följt Östergötlands goda 

exempel att avvakta med införandet och även lyssnat på sina medarbetare och tagit till sig av 

den konstruktiva kritik som påtalats före införandet. Med anledning av införandet av BOS har 

läkarföreningen skickat en skrivelse till ansvariga politiker och även träffat Regiondirektör, 

HR-direktör och Hälso- och sjukvårdsdirektör. 

 

På Centrala samverkansgruppens möte i november behandlades budget 2021. Regionen har en 

fortsatt mycket stark ekonomi. Läkarföreningen anser att man borde lagt ytterligare extra 

satsningar inom vården inte minst inom Vårdval Primärvård.  



 

Från läkarföreningens sida upplever vi att samverkan inte fungerar som den borde. 

Arbetsgivaren har fortsatt att fatta beslut utan att frågor förberetts på bra sätt. Vi har haft 

tvisteförhandlingar och fått skadestånd p.g.a. brott mot samverkan, men vi önskar istället att 

arbetsgivaren följer det som står i vårt samverkansavtal. 

 

Vårt medlemsantal i december 2020 var 1314 medlemmar. Vår förhoppning är att ni alla 

regelbundet går in och läser på vår hemsida med adress: www.slf.se/jonkoping. 

Här finns aktuella nyheter, styrelseprotokoll, avtal, råd vid löneförhandlingar, lönenivåer 

m.m. Alla medlemmar uppmanas att registrera aktuella mailadresser i medlemsregistret. 

Kontakta kansliet för vidare information.  

 

Ett stort tack vill jag rikta till vår kanslisekreterare Anna Tillberg, våra klinikombud och 

övriga i styrelsen för era insatser under detta år.  

 

Bengt Hultberg, Ordförande 

http://www.slf.se/jonkoping

