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Löneökningar om minst 3,5
procent 2008 och 2009. Det
kräver Läkarförbundet inför
avtalsrörelsen.

Yrkandet överlämnades till
Sveriges Kommuner och
Landsting den 30 mars.

Lönenivåerna blir avtalsrö-
relsens svåraste fråga, tror
Eva Nilsson Bågenholm, ord-
förande i såväl förbundet som
förhandlingsdelegationen.

Och den viktigaste?
– Relationen mellan de lo-

kala parterna. Den måste för-
bättras.

Inom läkarkåren finns ett
stort missnöje med gällande
avtal och hur de senaste löne-
översynerna gått till. De se-
naste åren har kåren haft en
sjunkande löneutveckling,
enligt yrkandet, och många
lokalföreningar har haft svårt
att få inflytande. Ett lägstut-
rymme i avtalet behövs där-
för, och möjligheten att välja
den traditionella förhand-
lingsmodellen framför löne-
samtalet måste lyftas fram,
anser förbundet. Det sista är
ett krav som Sjukhusläkarför-
eningen drivit.

Sveriges Kommuner och
Landsting vill att lönesamta-
let ska vara den enda model-
len, något som Läkarförbun-
det inte accepterar. 

Läkarförbundet vill också
ha ett system för att motverka
osakliga löneskillnader
mellan könen.

Gravida ska ha rätt att vid
behov besöka mödravårds-
central på betald arbetstid.
Idag får detta ske vid högst två
tillfällen. Vidare kräver för-
bundet ett utökat föräldra-
penningstillägg och att unga
läkare som dubbelspecialise-
rar sig inte drabbas av en
sämre löneutveckling.

AT-läkarnas lägstalön bör
vara 23 750 kronor från den 1
juli 2007 och 24 600 kronor
från den 1 april 2008, anser
förbundet. Men från den 1

april 2009 vill man att AT-lä-
karna omfattas av samma lö-
nesystem som övriga läkare.
Alltså kan lägstalönen för AT-
läkarna då tas bort. För AT-lä-
karna ska det också tydliggö-
ras vem som är deras chef.

Medicine studerandes ar-
vode ska höjas till 17 700 kro-
nor den 1 april 2008 och till
18 300 kronor den 1 april
2009, anser förbundet.

Några frågor vill Läkarför-
bundet föra ner på lokal nivå.
Det gäller överenskommelser
om höjd ersättning för bun-
den tid under beredskap,
jourbefrielse för gravida och
äldre och en struktur för att
hantera fortbildningsfrågor.

Det nuvarande läkaravtalet
löper ut den sista juni.

Kommer arbetstidsfrågan
att dras in i avtalsrörelsen?

– Nej, ingen part har yrkat i
den frågan.

Elisabet Ohlin

aktuellt

Läkarförbundet
kräver 3,5 procent

annons

»Dags att säga
upp jouravtalet«
■ Eftersom det inte lokalt av-
talats om anpassningar till
den nya arbetstidslagen går
läkarna ekonomiskt back på
vardagsjourpass sedan den 1
januari i år. Läkarförbundet
måste därför allvarligt övervä-
ga att säga upp jouravtalet, an-
ser Marie Wedin, ordförande i
Sjukhusläkarföreningen, an-
dre vice ordförande i Läkar-
förbundet och ledamot av för-
handlingsdelegationen. Se le-
dare i nr 1/2007 av tidningen
Sjukhusläkaren.

Men detta är inte förbun-
dets politik.

– Absolut inte. Det är inget
som diskuterats i förhand-
lingsdelegationen. Sjukhuslä-
karföreningen har inte yrkat
på det och det är inte föran-
krat i Sjukhusläkarförening-
en. Det får ses som en person-
lig åsikt, kommentar Eva
Nilsson Bågenholm. ■




