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medlem
MedarbetarsaMtaL

arbetsglädje ger goda resultat

För ett LyCkat  
MedarbetarsaMtaL

Var överens om syftet med 
samtalet.

Förbered dig. Fundera igenom 
vad du vill ta upp.

kom överens om vilka frågor 
samtalet ska beröra.

tänk på att både tala och lyssna. 
Försök förstå den andres bild av 
verkligheten.

sammanfatta samtalet  
gemensamt.

dokumentera vad ni har kommit 
överens om.

För att trivas på jobbet är det viktigt att få möjlighet att utvecklas och 
ha inflytande över sin arbetssituation.

Förbered dig inför medarbetarsamtalet. 
Fundera igenom vilka frågor som känns 

viktiga att ta upp.

Medarbetarsamtalet är ett viktigt till-
fälle för dig att tillsammans med din 
chef diskutera och planera hur du utifrån 
verksamhetens krav kan utvecklas i ditt 
arbete. Samtalet ger ökad delaktighet och 
inflytande och bör föras och följas upp 
årligen för bästa resultat.

Meningsfullt för er båda 
För att det ska bli ett bra samtal krävs det 
ett ömsesidigt intresse från dig och din 
chef. För dig som medarbetare är det ett 
tillfälle att lämna synpunkter och förslag 
kring din arbetssituation. Du får åter-
koppling på dina arbetsuppgifter och din 
prestation. Det är en möjlighet att för-
djupa kontakten mellan er, att få berätta 
hur du uppfattar din arbetssituation men 
också ett tillfälle att ge feedback på ledar-
skapet. 

Prata om det ni vill
Medarbetarsamtalet genomförs oftast 
med din närmaste chef. Chefen ska ha 
mandat för att fatta beslut inom de vä-
sentliga områden ni berör i samtalet. 
Samtalet ska vara strukturerat och hand-
la om det som känns angeläget. Vissa 
återkommande inslag som arbetsmiljö, 
arbetsbelastning, arbetsuppgifter, samar-
bete, kompetensutveckling, mål och re-
sultat behövs. Medarbetarsamtalet kan 
förstås också handla om löneutveckling 

i relation till lönekriterier, mål och pre-
station. 

Följ upp era överenskommelser
För att samtalet ska bli lyckat är det bra 
om båda parter förbereder sig väl och 
funderar igenom vilka frågor ni vill ta 
upp. Det är också bra att innan samta-
let avslutas, gemensamt sammanfatta och 
dokumentera vad ni har kommit överens 
om och hur och när samtalet och even-
tuella överenskommelser ska följas upp. 
Fortbildning bör dokumenteras i en egen 
fortbildningsplan.

Som medlem kan du kontakta Läkar-

förbundets medlemsrådgivning om du 
har funderingar inför, eller efter, ett medar-
betarsamtal. Vi ger kvalificerad rådgivning 
– både till medarbetare och till chefer.

doctor off duty? kolla in våra fritidshus och gästrum.
lakarforbundet.se/erbjudande
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