
 

 

Medlemsbrev nr 3 2021 

Krislägesavtalet 

Enligt information på central samverkan är det inte aktuellt att aktivera krislägesavtalet för läkare. 

Ytterligare sjuksköterskor och undersköterskor har däremot tagits ut.  

Lönerevisionen 2021  

Vi står fortfarande långt ifrån varandra och förhandlingen är för tillfället ajournerad.  

Personalvaccination 

Som nämndes i förra medlemsbrevet har vi inte nått någon framgång gentemot arbetsgivaren när 

det gäller att ge vaccin till personal. Vi har försökt påverka på olika nivåer och även vänt oss till 

politiken men i stort sett utan resultat hittills. På den senaste centrala samverkan lovade man i alla 

fall att se över möjligheten att vaccinera all personal och att se på vilka förutsättningar som finns för 

att göra det inom den egna verksamheten.  

Vi är medvetna om att ett par föreningar ute i landet har gjort anmälan till arbetsmiljöverket, vi 

avvaktar nu resultatet av det, om det kommer bli prejudicerande. Vi har även lyft till arbetsgivaren 

att det handlar om arbetsmiljö och patientsäkerhet när medarbetarna inte ges vaccin. 

Fackliga ombud 

Facket är alla ni medlemmar, det är genom att ni hör av som vi i styrelsen kan få indikation på vad 

som händer och vad som är aktuella frågor ute i verksamheterna. För att det ska bli ännu bättre är 

det viktigt att utse fackliga ombud så att alla arbetsplatser blir representerade. Nya ombud erbjuds 

introduktionskurs, den ges som det ser ut nu vår och höst.  

För fackliga ombud finns också den traditionsenliga “Ersnäsdagen”, den blir även i år liksom förra 

året digital, datum är 7 juni. Anmäl er till kanslier redan nu. På programmet i år finns bland annat en 

föreläsning från förbundet om lönebildning. Hela programmet kommer inom kort. 

Oroväckande är att vi ser fler medlemmar som hör av sig i enskilda ärenden i behov av hjälp och 

stöd, arbetsmiljön är mycket ansträngd för att inte säga dålig på många håll. Fortsätt höra av er och 

ta även hjälp av de fackliga företrädarna på arbetsplatsen.  

Till sist 

När vi så småningom kan börja träffas igen, finns det något särskilt ni ser behov av, särskilda teman 

eller föreläsningar?  Hör av er om förslag så ska vi se vad vi kan åstadkomma.  

Förbundet centralt förbereder en Sverigeresa där representanter kommer att komma ut till 

regionerna för att träffa ledning, politik och lokala företrädare, det förbereds också en ny 

rekryteringskampanj i oktober. 
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