
 

Nödvändiga prioriteringar inför budget 2019 i Region 
Kronoberg 

Vårdförbundets mål med lönearbetet är att du ska värderas rätt utifrån din 
profession. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning där man använder sig av det 
löneavtal parterna har. Där vi är överens om att lönen ska vara differentierad 
och individuell, den ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Arbetsgivaren har enligt avtal stort ansvar för 
lönebildningen och behöver presentera en långsiktig och hållbar lönepolitik och 
en plan för en löneutveckling där kompetens, specialistkunskap, resultat och 
bidrag till verksamheten avspeglas i just lön. 
 
Vårdförbundet presenterade en livslönerapport 2016. Det som tydligt lyser 
igenom är en sammanpressad lönestruktur för våra yrkesgrupper. 
Kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor halkar efter både i medellön och 
livslön, jämfört med andra mer mansdominerade yrken med motsvarande krav 
på akademisk utbildning.  
 
För att nå upp till en rimlig livslönenivå för vårdförbundets fyra yrkesgrupper 
skulle det innebära runt 30 procent mer i lön under yrkeslivet. Med begreppet 
livslön menar vårdförbundet ackumulerad månadslön under ett yrkesliv. 
 
Dessutom visar den sammanpressade lönestrukturen att det inte lönar sig med 
specialistutbildning. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor har minskat från 
65% till 45% de senaste 20 åren. Samtidigt som vården blir alltmer 
specialiserad. 
 
 
 
Vårdförbundet ser att följande krävs: 
 
-En lönespridning där de högst betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst 
betalda. Den sammanpressade lönestrukturen är destruktiv när det gäller 
möjligheten att behålla personal i vården. 
 
-Arbetsgivare som tar ansvar för löneprocessen och använder individuell och 
differentierad lönesättning. Att gå från novis till expert måste visa sig i 
löneutvecklingen. 
 
-En kraftig ökning av livslönen så våra yrkesgrupper har minst samma 
löneutveckling som andra grupper med motsvarande krav på akademisk 
utbildning under ett yrkesliv. 
 



 

-En specialistutbildning som lönar sig. Tydliga lönelyft efter 
kompetensutveckling är en självklarhet. 
 
-Att införa karriärvägar patientnära, att inte behöva lämna den patientnära 
vården för att få ett tydligt lönelyft är rätt använd kompetens som gynnar patient, 
kollegor och verksamhet. 
 
 
Det behöver finnas ekonomiska utrymmen att kunna värdera kunskap och 
kompetens i riktig lön för att kunna rekrytera och behålla kompetens mellan den 
årliga lönerevisionen. Då finns förutsättningar att få till en individuell 
löneutveckling tillsammans med tydliga väl kända lönekriterier som stöd.  
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