
Till Läkarföreningens medlemmar  2020-03-26 
 
Hej alla, 
 
Med Covid-pandemin som ett faktum skiftar innehållet i information som behöver nå ut från dag till 
dag, nästan från timme till timme.  
Några punkter som vi tycker är viktiga att föra fram just nu: 
 
*Håll er uppdaterade dagligen om vad som skrivs på intranätet, Särskild sjukvårdsledning (SSL) 
uppdaterar informationen minst en gång om dagen.  
 
*På Läkarförbundets hemsida www.slf.se finns en COVID-sida som har den mest aktuella 
informationen kring våra arbetsvillkor nu: arbetsmiljö, riskgrupper, skyddsombudets roll osv. Där 
finns FAQ-sidor med frågor som andra har ställt och väldigt mycket annat som är viktigt att känna till i 
denna extrema situation. 
 
*Ännu så länge är det vårt vanliga avtal som gäller, dvs vårt Läkaravtal. Läkarförbundet och SKR har 
signerat ett Krislägesavtal som varje region för sig kan få aktiverat vid behov. Då gäller inte vårt avtal 
utan helt andra villkor träder då i kraft med omedelbar verkan. Semesterlagen gäller även under 
Krislägesavtalet men det finns i den lagen inga garantier om 4v sammanhållen semester.  
 
*Lokalt här i RÖL har vi som är huvudskyddsombud Skype-träffar flera gånger per vecka med Hälso- 
och Sjukvårdsdirektören för att ha en direkt kommunikation in i Särskild sjukvårdsledning.  
 
*Vi uppmanar er till två saker avseende arbetsmiljön: 

1. Skriv in i Platina/avvikelsesystemet om du har något att rapportera som gått fel, 
skriv tydligt om det är Covid-relaterat. Det kommer att komma en tid när detta ska 
summeras och då behöver det finnas underlag.  
2. Rapportera till Läkarföreningen på lakarforeningen@regionorebrolan.se om det 
handlar om arbetsmiljö, skyddsutrustning osv. Vi kanske inte kan svara på allt men kan 
samla ihop det vi får till oss. 

 
*Avtalsrörelsen är som ni säkert sett uppskjuten till i höst. SKR och SLF har överenskommit om 
förlängning av nuvarande avtal. Det betyder att vi inte vet när vi kommer att kunna hålla de lokala 
lönerevisionsförhandlingarna, ej heller vad SKR och SLF kommer att komma överens om vad gäller 
den tiden som avtalet nu förlängts. 
 
*Däremot har vi i Örebro ställt krav till arbetsgivaren om att ekonomisk övertidsersättning skall utgå 
till alla läkare, oavsett skrivning i anställningskontrakt under den tid som pandemin pågår. 
 
*Om ni får ändringar i grundschemat för den ordinarie arbetstiden senare än 10 dagar innan och 

senast dagen före, ska ni registrera dessa ändringar (kan komma att ge ersättning för s k ”Förskjuten 

arbetstid”). 

 
Hälsningar från styrelsen för Örebro läns läkarförening 

 

http://www.slf.se/
mailto:lakarforeningen@regionorebrolan.se

