
Medlemsbrev mars 2021 

Årsmöte  

Den 28 januari 2021 hölls vårt årsmöte med ett rekordhögt antal deltagare. Kanske var det digitala 

mötesformatet som bidrog till att fler kunde vara med? På årsmötet valdes tre nya ledamöter in i 

styrelsen, Jan-Olof Svärd, Jacob Söderlund och Oskar Yngvesson. Bengt Hultberg valdes till 

ordförande för ytterligare en mandatperiod. Besök vår webbsida för information om komplett 

styrelse.  

Covid 19 

Vården är fortfarande hårt ansträngd av pandemin. I början av året aktiverades Krislägesavtalet som 

innebär att veckoarbetstiden ökas till 48 timmar. Region Jönköpings län är den enda region där läkare 

anvisats till att arbeta enligt KLA. Hos oss har narkosläkarna på våra tre sjukhus arbetat enligt KLA. Nu 

är det endast IVA-sjuksköterskor och undersköterskor på IVA som arbetar kvar på KLA fram till slutet 

av mars då Regionen räknar med att kunna avveckla KLA om det inte blir en kraftig tredje våg. IVA-

vården har varit mycket hårt belastad.  24 februari gjorde Region Jönköpings län ett Nationellt larm 

till SKR med begäran om hjälp för att klara IVA vården. Detta har inneburit att ett antal IVA patienter 

har kunnat transporteras till andra Regioner för vård. Ska personalen hålla över tid behöver vi hjälpas 

åt nationellt. 

Avtal 2020-2024 

I det nya avtalet finns några nyheter vi särskilt vill uppmärksamma er på. Mer om detta finns på: 

https://slf.se/nytt-avtal-lakaravtal2020/  

 Beredskap B kommer att försvinna från 1 oktober 2021 (dvs beredskap med fysisk 

inställelsetid inom 2 timmar). Lokala avtal fortsätter att gälla vilket innebär att Beredskap A 

gäller hos oss i alla fall 

 Anställningstiden för att få föräldrapenningtillägg kortas till 180 dagar istället för dagens 365 

dagar from 1 januari 2022 

 Scheman ska presenteras senast 14 dagar innan det ska börja gälla. Arbetsgivaren har ett 

ansvar att se till att schemat omfattar hela perioden 

 Anställningstiden kortas ned till 18 månader istället för 24 för att ett vikariat eller en allmän 

visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning 

 

Lönerevision 

Lönerevisionsarbetet för 2020 med parterna Region Jönköpings län och Jönköpings läns läkarförening 

var en av de första som avslutades i landet efter det att centrala avtalet mellan SKR och Sveriges 

Läkarförbund var klart. I det centrala avtalet fanns ingen angiven nivå för första året, men utfallet hos 

oss blev 2,75 % med retroaktivitet från 1 april. Jämfört med andra regioner är det utfallet bra. Avtalet 

kommer att ge minst följande under de kommande åren:  

 2 % from 1 april 2021 tom 31 mars 2022 

 1,6 % from 1 april 2022 tom 31 mars 2023 

 from 1 april 2024 nivå enligt märke som fastställts av industrins parter 

Löneprocessen för 2021 är påbörjad och lönesamtal bör vara påbörjade ute i verksamheterna vid det 

här laget.  



I Region Jönköpings län har parterna kommit överens om modellen ”traditionell förhandling” vilket 

innebär att lönesättande chefer får en summa pengar som fördelas ut på medarbetarna. I 

förhandlingar med arbetsgivaren som kommer att ske i månadsskiftet maj – juni har vi som facklig 

organisation möjlighet att ha synpunkter och yrka extra satsningar. Fram till den 2 mars hade 

cheferna möjlighet att äska mer pengar om de anser att det är nödvändigt. I lönesamtal meddelas 

sedan en siffra till den enskilde medarbetaren av lönesättande chef. Vid efterföljande förhandling 

med läkarföreningen kan denna siffra som lönesättande chef meddelat inte bli lägre. 

 

SACO:s lönesök 

Saco:s lönesök är nu uppdaterat med siffror från 2020 års löneenkät, men notera att resultaten från 

löneenkäten är påverkade av pandemin och den framflyttade avtalsrörelsen. Många lönerevisioner 

och lönesamtal hade inte hunnit genomföras under perioden när löneenkäten skulle besvaras. Det 

har påverkat svarsfrekvensen och en del svar är relaterade till 2019 års lönenivå, vilket också 

påverkar statistiken. Du kommer åt lönesöket genom att logga in på https://slf.se/rad-och-

stod/lon/lonestatistik/  

 

Medlemsaktiviteter 

Under pandemiåret är det inte mycket som har varit sig likt, men vi planerar för bättre tider och 

önskar få in synpunkter från er medlemmar på kommande aktiviteter som engagerar och intresserar 

er. Ska vi bjuda in till regionala träffar eller ska vi arrangera mindre träffar på alla tre sjukhusorter? 

Hur kan vi blanda lokala frågor med sådant som är aktuellt på ett nationellt plan? Vi tar tacksamt 

emot synpunkter och idéer från er, hör av er till någon i styrelsen.   

 

Hälsningar styrelsen Jönköpings läns läkarförening 

Bengt Hultberg 

ordförande 

lakarforeningen@rjl.se  
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