
 

Yrkande budget 2023 

Just nu pågår centrala förhandlingar mellan SKR och Vårdförbundet så vi har idag 
inget färdigt avtal. 
Anledningen till att Vårdförbundet valde att säga upp HÖK19 är att många av våra 
medlemmar har orimliga förutsättningar att utföra sitt yrke och en arbetsmiljö som 
också avsevärt förvärrats sista åren.  
Vi kan helt enkelt inte bara låta det pågå utan behöver ta ett kraftfullt omtag och att 
SKR måste se allvaret i situationen. 
Vi brukar möta från olika håll att det är inte bara lön som är avgörande och det är sant, 
MEN det finns ett samband, det hänger ihop och det ena ger det andra. 

Resultatet av HÖK19? 

I Region Kronoberg gjordes en stor satsning på särskilt yrkesskickliga 2020.  
Det resulterade i att vi idag inte ser något glastak, ökat lönespridningen och i statistiken 
syns en höjning av p90. Det var ett viktigt första steg men behöver hållas i, 
långsiktighet i satsningar är viktigt och inte brandkårsutryckningar om det ska vara 
hållbart.  
Ca 25% av våra medlemmar som tagit del av denna satsning. 
 
När vi tittar på statistik nationellt så är det just den detaljen man kan utläsa här i 
Kronoberg, ni visade att det går att göra bra saker, ett gott exempel som vi spred i 
landet men det blev tyvärr ingen långsiktighet i satsningen. Det är skrämmande hur lika 
illa det ser ut i landet. Det speglar inte alls behovet eller att det är svårt att 
kompetensförsörja våra yrkesgrupper, är inte det märkligt? 
 
Tittar vi på medel och medianlönen så är den slående lika. Det gäller även våra 
barnmorskor där vi nog trodde de låg lite bättre till mot övriga landet än vad de faktiskt 
gör visar det sig. 
 
 
 

Nuläge 

Många verksamheter i hälso- och sjukvården måste bedrivas dygnets alla timmar, 
årets alla dagar.  

Idag är det tyvärr ofta så magert bemannat redan från början, att chefer vittnar om att 
det redan vid schemaläggningen gapar tomt och att många av passen måste täckas av 
befintlig personalstyrka  

 



 

 
Effekterna av underbemannade verksamheter slog hårt mot våra yrkesgrupper när 
pandemin kom. De fick växla upp ytterligare och de redan tuffa förhållanden som rådde 
innan pandemin har ställts på sin spets. Vi har inte sett hela effekten av det ännu. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att 75% av våra medlemmar fortfarande inte fått ta del av 
några satsningar. Trots två år av extraordinära insatser och att de utsatts för den 
största prövningen i modern tid.  
Frågan är också vad vi nu står inför som vi inte alls bara för en månad sedan kunde 
ana, ett krig i Europa, nära oss och en ny stor flyktingström förväntas. Utgångsläget är 
nu ännu sämre vad det gäller våra yrkesgrupper. Hur kommer det påverka dem? 
Behöver de växla upp ytterligare en gång? 
När man ser bilderna från ett brinnande krig så blir det så tydligt att tillgången till 
sjukvård är väldigt primär och särskilt i ett krisläge. 
 
Efter två år i pandemi har villkoren försämrats för alldeles för många.  
Det har blivit vardag med att ständigt bli störd på sin fritid för det fattas livsviktig 
kompetens. Övertid och extrapass ökar, dubbelpass blivit allt vanligare, svårare att få 
ut sin inarbetade tid i form av flex och årsarbetstid, svårt att få ut semesterdagar, 
möjlighet till kompentensutveckling blir allt svårare, svårare vidareutbilda personal i den 
omfattning som behövs, svårare för verksamheten att ta emot blivande kollegor på sin 
VFU pga brist på handledare och nerdragna vårdplatser osv. 
 
Vi ser också att fler vill använda sig av möjligheten att införa beredskap och det är 
kopplat till brist på kompetens, inte arbetsanhopning. Alltså ytterligare stå till 
arbetsgivarens förfogande utöver sin arbetstid till en mycket liten ersättning.  
En riktigt misslyckad cocktail för god arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv – eller för ett 
privatliv värt namnet. 
Väldigt omodernt och väldigt oattraktivt år 2022. 
Våra medlemmar är förvisso i många avseenden hjältar som har stått i frontlinjen, men 
de besitter tyvärr inga superkrafter utan är helt vanliga människor. 
 
Vilka andra yrkesgrupper väljer nyutexaminerade att inte ta en anställning hos regionen 
förrän efter semesterperioden för att det råder för tuffa förhållanden?  
En trend som sprider sig att också säga upp sig för att få semester på sommaren? 
Trots att behovet av dem är större än någonsin. 
 
På centrala samverkan oroas även Previa och HVC för trender de ser. 
 
Det är inte bara händer som behövs, det är kollegor med tillräckligt hög kompetens om 
man vill ha ut den bästa effekten av vården och för den vi finns till för.  
Ni måste ge våra medlemmar förutsättningar att orka och att vilja jobba i Region 
Kronoberg.  
 
 



 

Att kunna bygga teamen med olika kunskapsområde som ger det bästa resultatet.  
Det finns gott om evidens, forskning och studier på ovanstående som vi aldrig hör att 
arbetsgivaren använder sig av. 
 
 
 
 

Vad krävs nu? 

 
Om det ska finnas trovärdighet att göra sig hyroberoende och minska dessa kostnader 
så måste det skapas andra alternativ och möjligheter, visa genom handling att ni vill 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Värdera och satsa på egen personal.  
 
Att det inte är några sökande till vakanta tjänster är inte samma sak som att det inte 
finns några. 
Det finns 13 200 sjuksköterskor som inte jobbar som sjuksköterskor just nu och vid en 
nyligen genomförd Novusundersökning säger ytterligare 5000 sjuksköterskor att man 
funderar på att lämna yrket.  
 
Ni politiker har nyligen fattat historiska beslut om stora ekonomiska satsningar i nytt 
akutsjukhus i Växjö och tillbyggnad och renovering av Ljungby lasarett. 
Nu krävs också historiska ekonomiska satsningar på våra yrkesgrupper om förväntad 
vård ska kunna bedrivas och ni ska leva upp till begreppet attraktiv arbetsgivare samt 
en tillgänglig hälso- och sjukvård för Kronobergaren. 
 
Moderna ändamålsenliga lokaler kräver moderna ändamålsenliga anställningsvillkor för 
vårdförbundets yrkesgrupper. 
 
Så med bakgrund av ovanstående tycker vi att Region Kronoberg behöver satsa på 
Vårdförbundets yrkesgrupper och värdera dem genom att lyfta hela gruppen ett rejält 
snäpp. På så sätt finns incitamenten att utbilda sig till dessa yrkesgrupper och ni 
bibehåller den lönespridning och värdering av särskilt yrkesskickliga som har gjorts. 
Utöver det finnas en möjlighet till individuell och differentierad lönesättning. 
 
Vårdförbundet avdelning Kronoberg 
Anna Seiborg Kidell 
 
 
 
 


	Yrkande budget 2023
	Resultatet av HÖK19?
	Nuläge
	Vad krävs nu?


