
 

 

Medlemsbrev nr 4 2021 

Lönerevisionen 2021 

Enligt “Läkaravtalet kommun och regioner 2020-2024" låg den lägsta budnivån för 2021 på 2,0 %. Vi 

fick ett bud på 2,1 %.  Arbetsgivaren motiverade det i vårt tycke allt för låga budet med att vi i 

Norrbotten redan har ett gott löneläge. Det stämmer visserligen till stora delar men det till trots har 

regionen fortsatt stora rekryteringsbehov och tex en lång väg att gå innan hyrläkaroberoende 

uppnås. Det finns också fortsatt stora arbetsmiljöproblem inom flera specialiteter och geografiska 

områden. Lönen är dessutom många gånger den enda “cred” vi får för vårt arbete. Efter segdragna 

förhandlingar, konsultation med förbundet centralt, kontakter med SKR, så kom vi tillslut inte längre 

i förhandlingen. Budet landade på 2,17 % varav en särskild satsning på anestesiologer motsvarande 

0,5%. De “extra” pengarna utöver det har lagts på några andra omkringliggande specialiteter som 

har gjort särskilda insatser under pandemin och till vissa läkare utöver anestesiologer som har gjort 

extraordinära insatser. Alla ska ha haft ett lönesamtal innan augustis utgång och den nya lönen 

utbetalas med septemberlönen. 

Fackliga ombud 

Fackliga ombud behövs på alla ställen, ni är grunden och utan er är det svårare att driva det fackliga 

arbetet. Tyvärr finns inte ombud på alla arbetsplatser, det vill vi gärna få en ändring på. Under 

hösten planerar vi från styrelsen att komma ut mer igen till er runtom i regionen,  förhoppningsvis är 

det genomförbart med tanke på pandemiläget. Vi ser fram emot att få träffas. Hör av  er om det är 

något särskilt ni anser behöver tas upp.   

Läkarförbundet har aviserat en ny medlemsvärvningskampanj i oktober. Kolla hur det ser ut på er 

arbetsplats, finns det fler som vill blir medlemmar? Som förra gången är medlemskapet avgiftsfritt 

första tre månaderna. (Här kuppar jag in mej i Gunillas brev) och utmanar er alla ombud och 

medlemmar med att -Den som värvar flest medlemmar under oktober vinner en middag a 500 kr på 

valfritt ställe. 

Till sist 

I Styrelsen jobbar vi efter ett års-hjul och under hösten kommer vi förutom att jobba med att träffa 

er medlemmar också ha fokus på övertiden - inte oväntat har den ökat markant under 2020 men 

även första halvåret 2021, flera specialiteter har en jourbörda som ligger över intentionen i avtalet. 

Vi  ser också över hur det ser ut gällande jour med kort varsel.  Vad som händer med sedan tidigare 

intjänad komp. tid är en fråga där överläggningar påbörjades innan sommaren och det fortsätter nu 

under hösten. 

Via distriktsläkarföreningen uppmärksammar vi brister i arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Vi 

bevakar också utfallet gällande IVO´s påpekande angående region Norrbottens rutiner vid 

förförskrivning av recept. Erbjudande om intressanta utbildningseftermiddagar har skickats ut via 

DLF, glöm inte att anmäla er! 

Styrelsen Norrbottens läkarförening Gunilla Engström, ordförande/gm Lena Utterström 


