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medlem

Läkarförbundet är läkarnas fackliga 
organisation och det innebär att förbundet 
tecknar kollektivavtal för medlemmarnas 
räkning. Avtalen omfattar bland annat 
anställnings-, löne-, pensions- och försäk-
ringsvillkor. Läkarförbundet företräder 
den samlade läkarkåren i förhandlingar 
med motparter, som exempelvis Vårdfö-
retagarna eller Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Ju fler medlemmar vi 
har bakom oss, desto större legitimitet får 
vi i förhandlingarna med arbetsgivarna. 

Lokal kunskap förutsättningar 
Både avtalens innehåll och dess utform-
ning varierar. Avtalet som vi har med 
Vårdföretagarna löper tills vidare medan 
avtalet med SKL gäller under två år, fram 
till och med mars 2012. Att avtalet med 
SKL är relativt kort beror bland annat 
på den ekonomiska kris som rådde när 
avtalet fattades. En avtalsrörelse omfat-
tar både förberedelser och förhandlingar 
och kan ofta pågå under ett års tid. Det 
gör att vi snart ska påbörja nästa avtals-
rörelse trots att det bara gått knappt ett 
år sedan den förra. 

 Avtalsrörelsen inleds med att Läkarför-
bundet internt bereder vilka yrkanden för-
bundet ska driva. En yrkanderemiss skick-
as till våra lokalföreningar för att ge dem 
möjlighet att komma med synpunkter på 

Avtalen som styr läkares arbetsvillkor

När förhandlingarna i avtalsrörelsen drar igång har Läkarförbundets interna 

arbete redan pågått en längre tid. Avtalsrörelsen involverar alla våra lokal-

föreningar som bidrar med sin lokala kännedom om arbetsförhållandena. 

Vår styrka i förhandlingarna är att vi samlar flertalet av Sveriges läkare. 

vad som ska yrkas. 
Lokalföreningarna 
har lokal parts-
ställning gentemot 
landstingen/regio-
nerna/kommuner-
na och de företrä-
der medlemmarna 
lokalt. Deras kon-
takter med lokala 
arbetsgivare ger dem stor kännedom om 
vilka frågor som är aktuella att driva i av-
talsrörelsen. Alla synpunkterna samlas in 
och vägs ihop till ett yrkande som Läkar-
förbundets centralstyrelse fastställer. Vårt 
nästa yrkande kommer att överlämnas till 
SKL strax före jul 2011.

Överens om gemensamma mål
I avtalen med våra motparter har vi många 
gånger kommit överens om partsgemen-
samt arbete under avtalsperioden. I det nu 
gällande avtalet mellan oss och SKL har 
vi kommit överens om partsgemensamt 
arbete kring löneavtalets tillämpning och 
AT-läkarnas löneprocess. 

Arbetet med löneavtalets tillämpning 
handlar om att göra avtalet mer begripligt. 
Avtalet ska vara användbart i löneprocessen 
för både lönesättande chef, lokalförening 
och enskild medlem. Vi vill stärka det 
lokala partsarbetet mellan våra lokalför-

eningar och landsting/regioner. Genom 
att lokalföreningens roll blir mer aktiv i 
lönebildningsfrågorna kan vi åstadkomma 
en lönebildning som både leder till god 
verksamhetsutveckling och som belönar 
individuella insatser. 

Det partsgemensamma arbetet kring 
AT-läkarnas löner handlar om att det ska 
finnas en fungerande löneprocess med lö-
nekriterier och lönesamtal. Målet är att 
alla AT-läkare ska ha lönesamtal med lö-
nesättande chef där deras prestationer och 
bidrag till verksamheten värderas indivi-
duellt. 

Den så kallade lägstalönen för exami-
nerade, men ännu inte legitimerade, läkare 
tas bort den 1 april 2011. Det innebär 
att lönestatistiken blir ett ännu viktigare 
verktyg för vikarierande underläkare och 
AT-läkare när det är dags för lönesamtal. 
Det är viktigt att förbereda sig inför lö-
nesamtalet. På Läkarförbundets hemsida 
finns verktyget Saco Lönesök som ger bra 
information om lönelägen i olika delar av 
Sverige. Även lokalföreningarna har till-
gång till lokal lönestatistik och vi rekom-
menderar våra medlemmar att ta kontakt 
med dem inför lönesamtalet. 

Omställningsavtal för arbetslösa
Före årsskiftet tecknade bland annat Läkarförbundet och SKL ett omställningsavtal som 
gäller vid arbetslöshet vid uppsägning pga arbetsbrist. Avtalet omfattar aktiva och indivi-
duella åtgärder för att hitta ett nytt arbete, samt ekonomiska förmåner som kompletterar 
ersättningen från a-kassan vid arbetslöshet. Det börjar gälla från och med nästa år.


