
Istället för individuell lönesätt-
ning erbjuds AT-läkarna i Stock-
holm lägsta underläkarlönen en-
ligt det centrala avtalet, 21 500
kronor. Ett skambud, tycker Sylf
Stockholm. 

❙ ❙ För att underlätta övergången till indi-
viduell lönesättning av AT-läkare har
Stockholms läkarförening sedan i janua-
ri förhandlat med Stockholms läns
landsting för att hitta en modell. Förra
veckan erbjöd landstinget i stället en ny
tariff som innebär 21 500 kronor i må-
naden under de första 18 månaderna ef-
ter examen. Lika för alla, alltså. Därefter
omkring 500–600 kronor i påslag och
för varje ytterligare anställningsår lika
mycket till, berättar Sara Banegas, ord-
förande för de yngre läkarna i Stock-
holm. Hon hävdar att med en sådan tariff
skulle de flestas ingångslön inte bli mer
än lägsta tillåtna lön enligt det centrala
avtalet.

– Då lämnade vi förhandlingarna. Vi
kan inte med gott samvete acceptera att
AT-läkarna i Stockholm blir sämst be-
talda i hela Sverige. Det handlar om lan-
dets mest erfarna AT-läkare. Många har
disputerat, säger hon.

Individuell lönesättning ska enligt
gällande läkaravtal sedan årsskiftet ha

ersatt den gamla lönetariffen, men ännu
har ingen AT-läkare i Stockholm fått
förhandla individuellt. Och Sylf Stock-
holm får dagligen besked från AT-läka-
re som forskat och disputerat eller arbe-
tat i många år och varvat med föräldrale-
dighet att de fått samma låga ingångslön,
nämligen minimilönen 21 500 kronor
enligt det centrala avtalet, berättar hon. 

Också med den föreslagna tariffen
skulle de flesta AT-läkare i Stockholm
hamna där, även om det för dem som vi-
karierat i flera år skulle innebära en liten
förbättring, eftersom den lokala tariffen
skulle ta hänsyn även till tiden före AT.
Sylf Stockholm sa ändå nej.

– Har man centralt avtalat om att för-
handla individuellt ska man följa det.
Det är en principsak. Men vi hade ändå
varit villiga att acceptera en tariff i vän-
tan på nytt avtal om man hade erbjudit
vettiga lönenivåer. Men det här är skam-
ligt, säger Sara Banegas.

22 500 kronor »vettigt«
»Vettigt« hade enligt Stockholms yngre
läkare varit åtminstone 22 500 kronor
som lägsta nivå i tariffen och en årlig
uppräkning med 800–900 kronor.

De yngre läkarna i Stockholm har
sneglat på andra populära universitetsor-
ter som Uppsala och Göteborg där kon-

kurrensen håller lönerna nere. I Göte-
borg har man kommit överens om en in-
gångslön på minst 22 500 kronor i må-
naden. Individuell förhandling sker efter
18 månaders anställning efter examen.
Eftersom många vikarierar före AT in-
träffar förhandlingen i praktiken tidigt
under AT-tiden eller till och med före
AT.

– Med dagens läge på arbetsmarkna-
den är vi rätt nöjda, både med att ha fått
vara med och ta fram kriterier och med
en högre ingångslön, säger Heidi Stens-
myren, ordförande i Göteborgs underlä-
karförening.

I Uppsala förhandlas lönen individu-
ellt vid tillträde och det har redan åstad-
kommit en lönespridning som, enligt lo-
kala Sylf-ordföranden Nasim Farrokh-
nia, visserligen kunde vara större, men å
andra sidan ska lönen revideras redan
efter ett år.

Oklara kriterier
Som Läkartidningen tidigare berättat är
det på många håll i landet fortfarande
oklart vilka kriterier som ska styra i AT-
läkarnas individuella löneförhandlingar,
se LT nr 9 och 11/2004. Det nu gällande
centrala löneavtalet går ut våren 2005.
Den föreslagna lönetariffen i Stockholm
skulle ha gällt till dess, och under tiden
skulle en arbetsgrupp ta fram en modell
med kriterier.

– Nu får man lösa frågan lokalt på
varje sjukhus, säger Sara Banegas.

Stockholms läns landstings personal-
direktör Agnes Günther säger:

– Det är klart att det finns AT-läkare
i landet som har högre lön på ställen där
man skriker efter AT-läkare.

Hon tycker inte att den föreslagna ni-
vån var skamlig.

– Nej den följer väldigt väl avtalets
intentioner. Dessutom hade vi lagt på en
stege. Det var tråkigt att de drog sig ur
diskussionerna men vi hoppas att vi kan
jobba vidare på något sätt. 

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Stockholms AT-läkare 
fick »skambud«

Detta vill Sylf ska gälla individuell
lönesättning för AT-läkare:
• Man ska förhandla med löne-

sättande chef, inte med studie-
rektor eller personaladminist-
ratör.

• Förhandling sker vid tillträde.
Omförhandling 18 månader ef-
ter examen.

• Lönesamtalet ska baseras på
individuell utvärdering.

Löner

»Vi kan inte med gott samvete acceptera att AT-läkarna i Stockholm blir sämst
betalda i hela Sverige«, säger Sara Banegas, ordförande för Stockholms AT-läkare.
De hade nöjt sig med samma nivåer som i Göteborg.
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