
Medlemsbrev februari 2022 

 

Läkarföreningens årsmöte den 27 januari blev även detta år ett digitalt möte. Ett 30-tal deltagare 

valde ny styrelse enligt valberedningens förslag. Bengt Hultberg fick fortsatt förtroende som 

ordförande. Vi tackar avgående styrelseledamöter Gustaf Starlander, Ida Järvesjö, Isak Engberg, 

Karolin Planting och Jacob Söderlund (avflyttad under året) samt riktar ett särskilt tack till Bengt 

Asking som efter 30 år i läkarföreningens styrelse tackar för sig.  

Vi hälsar våra nya styrelseledamöter Jenny Danielsson (ST Medicinkliniken Ryhov), Maria Heinås (DL 

Vetlanda Vårdcentral) och Stina Alm (AT-Ryhov) välkomna! 

 

Kollegiala rådgivare 

Alla kan någon gång hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. Du 

som är läkare kanske vill tala med någon som själv är läkare och därför har förståelse för vad 

läkarrollen innebär. Det är då en kollegial rådgivare kan komma till pass. På Sveriges 

Läkarförbunds webbsida finns alla kollegiala rådgivare i Sverige samlade. Från Jönköpings 

läkarförening finns Lotta Larsdotter, Raymond Lenrick, Karsten Offenbartl och Bengt Asking med. 

Som medlem är du fri att kontakta valfri person i hela Sverige.    

 

Lönerevision 2022 

I det centrala löneavtalet är vi garanterade minst 1,6 % för kollektivet (gruppen) men ingen 

individgaranti. Lönerevisionen påbörjades den 12 januari med regionövergripande överläggning 

för alla fackliga, samt även enskilt för Läkarföreningen.  

Respektive chef har fått utdelat en summa per den 17 januari. Den summa varje chef har fått kan 

man spräcka, men det ska godkännas av regionens förhandlingschef.  

Alla medarbetare ska erbjudas lönesamtal under februari och mars. Traditionell förhandling med 

Läkarföreningen hålls i månadsskiftet mars/april och ska vara klar senast den 8 april. Syftet med 

lönesamtalet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 

samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför 

av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda 

resultat och lön. Nytt sedan 2021 är att vid lönesamtalet meddelar chefen även ett förslag på 

lönepåslag i kronor. Vid senare förhandling med Läkarföreningen kan detta förslag aldrig bli 

lägre.  

 

Medlemsfest 

Vi planerar för en medlemsträff i början av hösten, denna gång blir träffen under lite festligare 

former. Vi återkommer med mer information, men save the date, 22 september, så länge!  

 


