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Så har sommaren passerat. En sommar som inte liknat någon annan i många avseenden, 
men i andra tyvärr har varit som tidigare somrar. Jag tänker då på alla som fått pussla med 
sin semester och jobbat extra många jourer för att täcka upp under semesterperioden.  
Blev eran redan inlämnade, planerade semester återkallad, ändrad, på något sätt? Fick ni 
göra om den fast den redan var beviljad?  Meddela oss så vi har er bild av hur det gått 
till/blev, då vi kommer ha en uppföljning med arbetsgivaren. 
 
Den centrala avtalsrörelsen har dragit igång igen och beräknas vara klar innan 31 oktober, vi 
får se om det kommer bli så. Frågor som tas upp i denna omgång är att det behövs en 
översyn av jour och beredskap utifrån att arbetstyngden blir allt större.  
En annan fråga som är högst aktuell för oss i Norrbotten och inte minst nu efter 
konsultrapporten är kraven på att ha en definierad huvudarbetsplats och resor på arbetstid.  
Att stärka incitamentet för läkare att åta sig chefsuppdrag på alla nivåer och  
att säkra framtida kompetensförsörjning finns också med som några punkter bland flera.  
Yrkandena går att läsa i sin helhet på förbundets hemsida 
Direkt länk till yrkanden i avtalet https://slf.se/pressrum/nu-startar-forhandlingarna-om-
lakares-lon-och-arbetsvillkor/ 
 
Här hos oss återupptar vi nu förberedelserna på lokal nivå inför löneförhandlingarna. Vill i 
och med det återigen uppmana er att höra av er om ni har frågor och funderingar eller inte 
haft något medarbetarsamtal. Det ni delger oss är viktigt inför kommande förhandling. 
 
Jag rekommenderar er att hålla utkik på läkarförbundets hemsida www.slf.se 
Så att ni håller er uppdaterade.  
Ni som är fackligt förtroendevalda eller skyddsombud, se till att era uppgifter är 
uppdaterade så att ni har rätt uppgifter och funktion inrapporterad.  
Gå in på Min sida på lakarforbundet.se  
alt. direktlänk https://slf.se/nyheter/anvand-min-sida-och-slipp-vanta/ 
Det ger er tillgång till särskild information, bland annat via "infarten" som förbundet nu 
lanserar inom kort.  
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