
 Medlemsbrev Juni 2020 

  

 

 

Bästa medlem!   
 

Ett stort tack till alla våra ÖSLF-medlemmar som i coronatider tagit ett stort ansvar för en 

fungerande sjukvård.  

 

Vi är över 800 medlemmar som allt oftare behöver dra åt samma håll för att vara en samlad 

kraft. Avtalsrörelsen har skjutits till hösten. Vi kommer att få en tuff avtalsrörelse med 

hänvisning till samhällets ökade kostnader, och samtidigt har läkarkåren över hela landet 

på alla sätt medverkat till en fungerande sjukvård, och klarat nya utmaningar i samband 

med covidpandemin. Det ska vi ta med oss till kommande löneförhandling. Det ska vara 

värt insatsen och kompetensen att klara av pandemiomställningen. 

 

Östra Skåne har i södra Sverige tillsammans med Blekinge och Öland klarat sig lindrigare 

undan med färre fall, och vi har inte behövt gå upp i eskaleringsplaner. ÖSLF´s 

fackrepresentanter har deltagit i extra coronamöten kontinuerligt, ofta varje vecka. Allt 

ifrån förflyttning av medarbetare, till korrekt rengöringsmedel vid städning, har avhandlats 

och förhandlats. Arbetsgivaren har som vi ser det skött det hela väl. Rapportera gärna till 

oss om något har hänt som vi har missat. 

 

Jag som skriver detta medlemsmail heter Sten Östenson och jag har fått ert förtroende att 

bli vald till er ordförande på årsmötet i februari. Jag jobbar på Klinisk fysiologisk 

avdelning och Medicinklinikens kardiologsektion på CSK. Torsdagar arbetar jag fackligt 

och då kan du nå mig på vår ordförandetelefon 044-309 26 45 kl. 10:00-12:00. 

 

Vårt kansli har fått en ny handläggare som heter Jennie Järletoft. Du är hjärtligt 

välkommen att höra av dig till henne med dina frågor på telefon 044-309 26 80. Kansliet 

har telefontid må, ti, to, fr kl. 10:00-12:00, med reservation för avvikande tider i sommar, 

se vår hemsida https://slf.se/ostra-skanes-lakarforening. Det går också bra att skicka mejl 

till oslf@slf.se.  

 

Önskar er alla den bästa sommaren, på jobbet och i hängmattan! 

 

Sten Östenson  
  

 

                  
 

Sten Östenson, ordförande               Jennie Järletoft, handläggare         
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