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LARS STRÖMAN: Om sjuksköterskor bara kan ta tre veckors 

semester – då får läkarna vänta med löneökningar! 

Sjuksköterskor på USÖ kan bara räkna med tre veckors semester. Läkarna får som regel fyra 

veckor. Då måste vi rimligtvis dra slutsatsen: marknaden borde kräva högre löner för 

sjuksköterskor. 

 

För några dagar sedan kom en rad uppgifter om att det råder upprorsstämning bland 

sjuksköterskor på Universitetssjukhuset. Det skulle kunna bli så att de bara kan ta ut tre 

veckors semester.  

Läkarna har lång utbildning och höga löner. Så ska det i och för sig vara. Låt det inte heller 

råda någon tvekan om att även läkare sliter hårt för att vården ska fungera i ett kritiskt läge. 

Att sätt fingret på den kan ibland vara svårt. Men det yttrar sig bland 

annat i att läkare som missköter sig får behålla både jobb och 

legitimation. 

Men det finns också en störande läkarhierarki. Att sätta fingret på den kan ibland vara svårt. 

Men det yttrar sig bland annat i att läkare som missköter sig får behålla både jobb och 

legitimation. Ett exempel: En läkare (i ett annat län) fick 18 journaler granskade. I 16 fall 

hade han visat prov på brister. Enligt Inspektionen för vård och omsorg hade han visat 

"uppenbara kompetens- och omdömesbrister". Men han fick behålla sin legitimation. En 

läkare i Sörmland skrev ut 12000 narkotikaklassade tabletter till en patient han bara träffat en 

gång. Det var apotekspersonalen som slog larm om att något var fel. Men någon indragen 

legitimation blev det inte. 

Det är svårt att förklara detta på något annat sätt än att det fortfarande finns en gammaldags 

hierarkisk ordning.  

Nu handlar det om semestrar på USÖ. Sjukvårdsdirektören Jonas Claesson försäkrar att 

skillnaden när det gäller semestrar inte beror på att läkare är "finare på något sätt", utan det 

handlar om att omvårdnadspersonalen måste finnas på plats dygnet runt. 



Ja, så kan det i och för sig vara. 

Ja, då är 15 000 kronor i ersättning för sjuksköterskor som frivilligt 

skjuter på sin sommarsemester en alltför låg ersättning. 

Men då borde ju det också få bredare konsekvenser. Det är tydligen så nödvändigt att ha 

sjuksköterskor närvarande i vården att de bara kan få ut tre veckors semester. Om det är så in i 

helskotta tufft att få tag i sjuksköterskor under sommaren – och förhållandevis enklare att 

lägga schema för läkare. Ja, då är 15 000 kronor i ersättning för sjuksköterskor som frivilligt 

skjuter på sin sommarsemester en alltför låg ersättning. Det kanske till och med är så att 

regionen måste säga till läkarna: Beklagar, ni får klara er utan löneökningar i år, för vi måste 

prioritera den omvårdnadspersonal som måste vara på plats dygnet runt. 

Vi ska inte heller glömma de undersköterskor som sliter hårt för låga löner. Vad kan göras för 

att ge dem bättre villkor? Även de borde få högre ersättning om det är nödvändigt för att få 

semesterschemat att gå ihop. 

Läkarna har lång utbildning, men de står handfallna om det inte finns andra personalgrupper 

om går med på en kortare semester. Marknadslogiken borde då leda till att löner justeras.  

Kommer det att hända? Nej, troligen inte.  
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