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Internat 13-15/9 

Styrelsen kunde för första gången på lång tid träffas fysiskt. Vi hade tre intensiva dagar på 

Loka Brunn där vi fick möjlighet att fortbilda oss i ämnena diskriminering och samverkan. Vi 

hade även en givande digital träff med Läkarförbundets nya ordförande Sofia Rydgren-Stale. I 

övrigt gick tiden åt till att jobba vidare med olika pågående och nya projekt inom olika 

områden – arbetstid, diskriminering och medlemsnytta. 

 

Lönerevision 2022 

Läkarföreningen har nu lämnat in yrkanden inför nästa års lönerevision. Vi yrkar bland annat 

på en uppräkning av lönerna på 3% (på kollektivet), översyn och höjning av tillägg samt en 

lojalitetssatsning. Våra centrala överläggningar börjar 1:a december och arbetsgivarens 

ambition är att förhandlingarna på kliniknivå ska bli klara i mars med sikte på att höjningar 

ska komma med på aprillönen. 

 

Omorganisationen 

Läkarföreningen ställde sig förra hösten inte oeniga med första steget i omorganisationen som 

handlade om ändrade områdesindelningar och minskat antal områden. Detta grundade vi 

framförallt på att vi såg en vinst i att återigen få en sammanhållen primärvård i regionen. Den 

fortsatta utrullningen av omorganisationen har vi, liksom övriga fackföreningar, haft ganska 

mycket synpunkter på och inte ställt oss bakom. Vi har bland annat, i de sammanhang vi har 

tillgång till, kritiserat beslutet att avsluta samtliga chefsförordnanden per den 1/9. Det har lett 

till att vi nu står utan ordinarie chef på en rad stora sjukhuskliniker vilket är extra olyckligt i 

den situation vi nu befinner oss i efter pandemin och med en mycket ansträngd platssituation. 

 

Sparade semesterdagar 

Vid kommande årsskifte får den som hade mer än 30 sparade semesterdagar vid årsskiftet 

2020/2021 vid årsskiftet 2021/2022 ha samma antal sparade semesterdagar, dock max 40 

dagar. Fr o m årsskiftet 2022/2023 gäller max 30 sparade semesterdagar 

 

Medlemslunch på USÖ 

Välkomna att äta kostnadsfri lunch tillsammans med representanter från styrelsen den 17 

november. Tid: kl 12.00 – 13.00. Lokal: Berguven, bredvid personalmatsalen på USÖ. 

Ta den mat du önskar i matsalen och skriv upp dig på Läkarföreningens lista vid kassan. 

ÖLF återkommer om tid för luncher i Karlskoga och Lindesberg. 

Ett tillfälle för information och frågor. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen  
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