
 

 

Inkomna motioner till Norrbottens årsmöte 2018  

 
 
Motion nr 1 

Avancerad Specialist-Tjänstgöring (AST) med bibehållen lön, samma 

villkor inom Norrbotten 
 

Norrbotten har en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Våra medlemmar vill 

ha samma villkor i hela Norrbotten vad gäller AST Akademisk Specialist-Tjänstgöring, 

vilket innebär att sjuksköterskan får vidareutbilda sig med bibehållen lön under den tid 

det tar att förvärva specialistutbildningen som behövs. 

 

Yrkande: Att införa samma regler för Akademisk Specialist-Tjänstgöring i hela 

Norrbotten. 

 

 

Motion nr 2 

Lönestege i 6 steg 

 

Medlemmarnas löner har blivit orimligt orättvisa och orimliga beroende på olika 

tillfälliga lönetillägg och att de som jobbat länge stagnerat i lön oavsett vilken 

erfarenhet och kompetens medlemmen har. Vi efterfrågar en lönestege som är rimlig 

och utarbetad för att ge en lön som är baserad på både teoretisk, formell kompetens och 

praktisk erfarenhet, samt enkel att använda för HR och arbetsgivare. Så här ser 

lönestegen ut: 

 

Steg 1: Grundutbildad med kandidatexamen och arbetserfarenhet under 3 år. 

Ingångslön, spann på max 2000 kr. 

 

Steg 2: Grundutbildad med kandidatexamen och med vissa arbetsplats-baserade 

utbildningar och 3-10 års erfarenhet. Spann på 2000 kr. 

 

Steg 3: Specialistutbildad ssk (1 år) med magisterexamen utan erfarenhet från just det 

området man är specialistutbildad inom. Lönepåslag 4000 kr per specialistutbildning på 

avancerade nivå.  

 

Steg 4: Specialistutbildad med magisterexamen och erfarenhet minst 3 år inom detta 

område. Spann 2000 kr 

 

Steg 5: Specialistutbildad med högre studier på avancerad nivå med minst 60 hp 

ytterligare och masterexamen, lönehöjning med 4000 kr. 
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Steg 6: Specialistutbildad med högre studier på avancerad nivå med minst 60 hp 

ytterligare och masterexamen, erfarenhet minst 15 år totalt som sjuksköterska och 

särskilda anvarsområden inom sitt arbete som t.ex: Avancerad Klinisk Sjuksköterska 

som arbetar med arbetsuppgifter som kompetensväxlats, jobbar med kvalitetssäkring, 

vårdutveckling och/eller handledning av kollegor. Spann 4000 kr. 

 

Yrkande: Att implementera liknande lönestege i 6 steg som föreslagits ovan i hela 

Norrbotten. 

 

Motion nr 3 

Sex timmars arbetsdag på försök på Laponia Hälsocentral i 

Norrbotten 

 

Laponia Hälsocentral har en hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Det är också 

varit svårt att rekrytera pga att skiftarbetare och specialistutbildade har fått lönetillägg 

på andra arbetsplatser, så vi har inte haft kokurrens-medel för rekrytering av 

sjuksköterskor. Det finns en stor vilja bland medlemmarna att vara en försöks-

arbetsplats för att prova om 6 timmars arbetsdag kan göra så att stressen minskar och vi 

får sökande till de tjänster som är ute. 

 

Yrkande: Att prova 6 timmars arbetsdag i 12 månader. 

 

 

Motion nr 4 

Minskad veckoarbetstid till 32 tim/v för ssk med ständig 

nattjänstgöring i Kiruna Kommun 

 

Att minska veckoarbetstiden skulle ge en mer hälsosam arbetstid, vilket minskar risk för 

sjukskrivningar. Nattarbete är slitigt för kroppen och risken för t. ex sömnstörningar, 

hjärt-kärl sjukdomar/bröstcancer ökar, vilket är väl känt.  De anställda orkar ha ett bättre 

socialt liv och mer ork för familj och att sköta sin kropp på ett bra sätt 

(sömn/kost/motion). Ökar trivseln samt blir mer attraktivt att arbeta som nattssk.  Allt 

detta ger i sin tur bättre vårdkvalitet och är ekonomiskt lönande för arbetsgivaren, samt 

underlättar vid rekryteringar. 

 

Yrkande: Att nattsjuksköterskorna i Kiruna kommun får en sänkt veckoarbetstid till 32 

tim/vecka. 

 


