
  

Medlemsbrev nr 1 2021 

Lönerevisionen 2020 

Lönerevisionen 2020 är nu klar. Norrbottens läkarförening utgångspunkt var att få en snabb 

uppgörelse med tanke på alla omständigheter med omställning och pandemi. Det fanns det inget 

intresse för hos arbetsgivaren. Det var bara i Jönköping man kom överens om den lösningen. Flera 

regioner är ännu inte klara och kommer således inte kunna inleda 2021 års lönerevision förrän till 

hösten.  

Arbetsgivaren kom med ett bud på 2,0 % vilket sedan visade sig mycket svårt att påverka. Våra 

argument bejakades men det gav ingen utdelning mer än på några promille. Varken när det gällde 

våra yrkanden eller enskilda medlemmars lönebud i förhållande till prestation gick arbetsgivaren oss 

till mötes i någon större utsträckning. 

Alla regioner är som sagt inte klara men vi kan ändå konstatera att vi i Norrbotten har fått ett sämre 

bud än de flesta andra, endast de stora regionerna som Stockholm och Västra Götaland hamnar på 

liknande nivå som oss. 

När vi räknar på det slutgiltiga resultatet hamnar vi på en siffra på 2,3%, dvs när vi räknat bort de 

som slutat eller som har förhandlat ny tjänst under året och därmed inte är med i revisionen men 

ändå renderat en summa till totala potten. 

 

Lönerevisionen 2021 

Här ligger vi i startgroparna. Det är i den här revisionen som 2020 års prestationer ska värderas och 

lönesättas, dvs pandemiåret med allt vad det har inneburit. Det garanterade utfallet är 2.0 %. I det 

centrala avtalet finns också förändringar när det gäller: 

 Kvalificeringstid för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar från och med 2022 01 01 

(tidigare 365 dagar)  

 Schema ska meddelas senast 14 dagar före det ska börja gälla  

Arbetsgivaren har uttalat ansvar för att hela schemaperioden ska vara fastlagd när det börjar gälla  

 Ersättning vid övergång från sommartid till vintertid tydliggörs och finns som ny bestämmelse i AB. 

(enkel övertid) 

 Kvalificeringstid för tillsvidare anställning med vikariat respektive allmän visstidsanställning har 

kortats till 18 månader (from 2021-10-01)  

Tidsbegränsad anställning i form av projektanställning högst 4 år är ny bestämmelse. 

 

Dessutom: 

Beredskap B, beredskap med fysisk inställelsetid inom 2 timmar tas bort from 1 oktober 2021.  



Kompensation för jour och beredskap som inte kunnat ges i ledighet inom 12 månader efter 

intjänandemånad utbetalas kontant. 

I det centrala avtalet finns också inskrivet möjlighet att lokalt förhandla om att ersätta rast med 

måltidsuppehåll. 

Speciellt de senare punkterna tar vi i styrelsen gärna emot input på. Det är inte helt självklart hur vi 

ska ställa oss i de frågorna. 

 

Fackligt förtroendevalda 

För att lönerevisionen ska vara av så god kvalitet som möjligt ur er medlemmars perspektiv är det 

viktig att det finns en utsedd fackligt förtroendevald på varje enhet. Vi behöver kunna vända oss till 

er för att få stöd i värderingen av hur arbetsgivaren lagt lönebuden för den enskilde. Om ni inte 

redan har någon ff hos er, utse en gemensamt och meddela kansliet. 

 

Arbetstid 

I samband med årsmötet gavs en föreläsning från förbundet centralt vilken ger anledning att 

påminna om vissa lagar och förhållningsregler arbetsgivaren har att förhålla sig till. Grundregeln är 

att  allmän övertid får vara max 200 timmar per år, utöver det finns extra övertid på maximalt 150 

timmar per år. Vi har ett lokalt kollektivavtal som tillåter övertid och jour upp till 300 timmar år. Den 

yttersta gränsen för tillåten arbetad tid är 416 timmar per år. Det utgår från regler om dygnsvila, 

veckovila och högsta tillåtna övertid på fyra veckor som är 48 timmar.  

Flextid är något som man själv förfogar över inom vissa ramar. Det är man själv som ska välja att 

flexa, det ska inte beordras från arbetsgivaren.  

 

Till sist 

Efter en period med ökande belastning på vården har det denna vecka varit något färre antal inlagda 

med konstaterad covid och något färre antal på intensivvårdsavdelningarna med covid. Vi får hoppas 

att det håller i sig och att så många som möjligt av alla er får chansen att njuta av vårvintern och 

härliga utedagar. Sommarsemesterplaneringen är igång. 

 

Med vänlig hälsning NLF ordförande Gunilla Engström/gm Lena Utterström 


