
Läkares utveckling, inflytande 
och villkor utgör grunden för 
en trygg vård

#läkaravtal2020



Att bli läkare är att påbörja en fantastisk karriär där du verkligen får göra skillnad. Vi botar, vi 
lindrar, vi tröstar. Och vi tar ansvar. Yrket är utmanande, och ska vara utmanande, men idag 
arbetar många läkare i en pressad arbetsmiljö där sjuktal och risk för ohälsa ökar.

Läkarförbundets medlemmar vittnar om tyngre och stressigare jourer, ett högre arbetstempo, 
underbemanning och låga ingångslöner. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken 
för misstag och patientsäkerheten äventyras.

När läkares villkor och förutsättningar försämras så minskar möjligheten till att ge patienter en 
god, tillgänglig och trygg vård. I slutändan är det patienterna som drabbas när vårdplatserna 
minskar och väntetiderna till vård ökar.

En kontinuerlig kompetensutveckling, lön efter ansvar, rimliga arbetstider, goda villkor för de 
som antar ett chefsuppdrag, flexibilitet under arbetslivet samt inflytande över arbetets organisering 
är förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god, säker och trygg vård för patienterna.

Läkares villkor är en samhällsfråga.

”Yrket är utmanande, och ska vara utmanande, men idag 
arbetar många läkare i en pressad arbetsmiljö där sjuktal 
och risk för ohälsa ökar.”

Läkares villkor är en 
samhällsfråga

Uppdatera dina medlemsuppgifter! 
Nu när vi förhandlar om ett nytt avtal är det extra viktigt att vi snabbt kan nå 
dig med information. 

Logga in på Min sida på lakarforbundet.se och se över dina uppgifter!

Framgång tillsammans
För att nå framgång i en avtalsrörelse krävs hårt arbete och ett enat läkarförbund. 

Tänk på att du som förtroendevald kan lyfta frågorna, synliggöra utmaningar 
och visa på våra lösningar för politiker, allmänhet och opinionsbildare. 

Alla medlemmar kan bidra genom att stötta de förtroendevalda, prata med 
kollegor, chefer och vänner – och göra sin röst hörd! 



Bland annat ...

Ett centralt angivet lägsta utrymme för 
löneöversynen.

Att omvärdera faktorerna för jour- och beredskap 
utifrån att tyngden på arbetet och kraven på 
närvaro ökat

Att modernisera arbetsvillkoren och öka 
möjligheterna till ett långt arbetsliv. Ge äldre 
och gravida läkare möjlighet till jourbefrielse.

Läkarförbundets krav under 
läkaravtal 2020 handlar om:

Att definiera huvudarbetsplats i anställ-
ningsavtalet. Resor till andra arbetsställen 
inom regionen ska ske på arbetstid.

Att stärka incitamenten för läkare att åta 
sig chefsuppdrag. Fler läkare behövs som 
chefer på alla nivåer inom hälso- och 
sjukvården.

Att säkra den framtida kompetensförsörj-
ningen. Värdera medicine studerande rätt 
när de kommer ut i arbetslivet.

Gör din röst hörd!
På Trygg vård synliggör vi våra medlemmar, ert driv och er arbetssituation – 
och skapar förståelse för vad det innebär att arbeta som läkare. 

Vi vill visa våra medlemmars verklighet – därför behöver vi dig och din berättelse. 

Hör av dig till tryggvard@slf.se

”Vi måste få en arbetssituation som skapar goda förutsätt-
ningar för ett långt yrkesliv – och vi måste våga prata lön!”

Styrka i antal – rekrytera
När fler läkare väljer att engagera sig genom att bli medlemmar i Läkarförbundet 
stärks kåren och vi kan med större kraft driva våra frågor framåt.

Har du kollegor som ännu inte är medlemmar så är det extra viktigt att de går 
med nu – det finns styrka i antal!

55 000 medlemmar är svåra att ignorera
När vi är många och samlade kan vi med kraft driva utvecklingen framåt – i vården och på arbetsplatsen. 
Ensam kan det vara svårt att göra sin röst hörd, men närmare 55 000 läkare är svåra att ignorera. 

Bli medlem i Läkarförbundet du också!

www.lakarforbundet.se/bli-medlem



#vitaransvar   #tryggvard

lakarforbundet.se    
Växel 08-790 33 00

Medlemsrådgivningen 
- när du behöver råd och stöd kring din anställning

medlemsradgivningen@slf.se 
08-790 35 10

Medlemsadministrationen 
- när du har frågor om ditt medlemskap

www.lakarforbundet.se/faq


