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A
vtalsrörelsen har nu gått in på
sin tredje månad, och inom en
rad avtalsområden har redan
tecknats nya avtal. Förhopp-

ningsvis skall även läkarna ha fått ett
nytt centralt kollektivavtal om löner och
anställningsvillkor innan mars gått till
ända och det gamla avtalet löper ut. 

Oavsett utgången i förhandlingarna
kommer principen om den decentralise-
rade lönesättningen att leva vidare och
sannolikt ytterligare att accentueras. Det
har nu i många år rått enighet mellan par-
terna om det positiva i att lönerna sätts så
nära verksamheten som möjligt.

Det individuella lönesystemet har
omfattat specialistläkarna under hela
1990-talet. Successivt har under senare
år allt fler läkare lämnat det gamla tariff-
systemet som med sina inlåsningseffek-
ter under decennier lett till en menlig
löneeftersläpning för de berörda. 

De goda erfarenheter man hittills haft av
det individuella lönesystemet har ökat
läkarkårens intresse för att ännu tyd-
ligare decentralisera lönesättningen till
verksamhetsnivån. Såväl de yngre
läkarna i Sylf som specialisterna i ÖF
har uttalat som önskemål att medlem-
marna själva skall få ansvara för sin
löneförhandling.

Som framgår av en intervju i detta
nummer av Läkartidningen omfattas
denna syn på saken även av de läkare
som är chefer i sjukvården och därmed
arbetsgivarföreträdare i den lokala för-
handlingen. Även de ser stora fördelar
med en lönesättning där individens kom-
petens och grad av måluppfyllelse kan
vägas in.

Det problem som påtalas i intervjun
är de hinder som alltjämt finns på många
håll för att få till stånd individuella löne-
samtal mellan varje läkare och vederbö-
randes närmaste chef. Sådana samtal
måste ses som grundläggande element i
ett väl fungerande individuellt löne-
system.

Det är flera faktorer som har bromsat ut-
vecklingen mot en allmän tillämpning
av lönesamtalet som en grund för löne-
bildningen. Många tror att lönesamtalet
går ut på att man skall plädera för sin
egen förträfflighet inför chefen.

Men så är det inte. Ett lönesamtal
skall ses som ett fullföljande av de ut-
vecklingssamtal som varje medarbetare
har rätt till.

I ett sådant resonemang skall båda
parter klargöra sina önskemål och för-
väntningar. Det blir därmed tämligen
naturligt att ta steget vidare till en löne-

diskussion. Om sådana samtal blir årli-
gen återkommande ökar förutsättning-
arna för en saklig utvärdering av krav
respektive kravuppfyllelse.

Det främsta hindret är emellertid när che-
fen inte har fått – eller inte upplever sig
ha – mandat att löneförhandla för sin
uppdragsgivares räkning. Verksamhets-
cheferna måste ges fulla befogenheter i
detta avseende.

Det bör vara huvudmännens ansvar
att leva upp till Landstingsförbundets
centralt uttalade intresse för en decentra-
liserad lönebildning. Utan budget- och
löneansvar, delegerat till dem som an-
svarar för verksamhetens uppläggning
och genomförande, är det svårt att få till

stånd en reell, fungerande och saklig in-
dividuell lönesättning.

Detta åskådliggörs särskilt i fall där
verksamhetschefen genomför lönesam-
tal och förhandling i samband med ny-
anställning av läkare till kliniken. Om
inte samma modell tillämpas för de
redan anställda uppstår lätt osakliga
löneskillnader mellan grupperna, till
men både för verksamheten och indivi-
dens tilltro till en rättvis lönesättning.

I lönesamtalet tvingas chefen klargöra
vad som skall prioriteras i verksamheten
och därmed vilka kriterier som skall sty-
ra lönesättningen: Vilka är enhetens vik-
tigaste uppgifter och mål, vilka är kraven
som skall ställas på de anställda, vilka
egenskaper är det som skall premieras?

Med en sådan grundsyn på lönesam-
talets funktion blir den individuella
lönesättningen ett led även i vården-
hetens utveckling, effektivitetssträvan
och interna kvalitetskontroll. 

Det bör således ligga lika mycket i
arbetsgivarens intresse att i framtiden
underlätta för och förbättra den decen-
traliserade lönemodellen, genom att ge
verksamhetscheferna ett mandat att i
direkta samtal med de anställda verka i
de lokala revisionsförhandlingarna. 
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