
Den här lilla skriften



Den här lilla skriften är hemlig. Mycket hemlig. Så hemlig att  
du måste berätta om den för kollegor, släkt och vänner,  
förbipasserande på gatan. Och framför allt, arbetsgivaren.  
Särskilt arbetsgivaren behöver veta att den finns. Och att den  
är hemlig.

Den här lilla skriften är inte på något vis associerad med  
Vårdförbundet. Däremot så bör du vara medlem, det är  
nästan så att det är en förutsättning, för att på bästa möjliga  
sätt kunna dra nytta av vad som står här.

Den här lilla skriften är ingen handbok, även om det kan se så  
ut. Snarare finns här förslag och rekommendationer. En liten  
tips-bok, helt enkelt, utan att på något vis vara associerad  
med Svenska Spel.

Den här lilla skriften lovar inga resultat. Däremot lovar den en  
skjuts på vägen för att kunna värdera dig själv, dina kollegor  
och framför allt se hur arbetsgivaren (inte) värderar dig.

Den här lilla skriften vänder sig till sjuksköterskor,  
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor  
och biomedicinska analytiker. Tillhör du någon annan  
yrkesgrupp så får du gärna titta, men inte smaka.
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Skriv inte på (i februari)!
Vad du än gör, skriv inte på det första du gör. Är du student,  
sök  gärna  jobb  men  skriv  inte  på.  Särskilt  inte  om  du  tar 
examen i juni! Skriv inte på i februari. Skriv inte på. Skriv inte 
på. Vi  kan sjunga det tillsammans, ”skriv inte på!!”.  Varför? 
För att nästan samtliga arbetsgivare är som mest desperata i 
juni. Hört talas om sommarkaoset? Oavsett om du är nybakad 
från  högskola/universitet  eller  om  du  byter  jobb  för 
trettionittonde  gången,  vänta  med  att  skriva  på.  Det  finns 
saker man bör göra innan man skriver på:

 Ring Vårdförbundet  och kolla  ifall  lönen är  okej.  Är 
lönen okej så skall du kräva mer. Som nyutexaminerad 
student  har  du  ny  fräsch  kunskap.  Byter  du 
arbetsplats så har du erfarenhet. Detta skall kosta.

 Kolla rutan som heter ”Arbetsuppgifter”. Står det ”För  
sjuksköterskor/röntgensjuksköterskor/barnmorskor/bi
omedicinska  analytiker  sedvanliga  arbetsuppgifter” 
eller liknande, skriv inte på. Kräv att få specificerade 
arbetsuppgifter  skrivna  i  anställningsavtalet.  Annars 
kan arbetsgivaren lägga på dig nya arbetsuppgifter när 
som helst, utan att betala dig mer.

 Kolla  rutan ”Arbetstid” eller  liknande.  Arbetsgivaren 
försöker ofta trixa med arbetstidens förläggning och 
anställningsgraden. Inte för att vara elakt, utan för att 
arbetsgivaren anser sig spara pengar den vägen. Stäm 
av det med Vårdförbundet.
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Alla de här sakerna kan du bolla med Vårdförbundet (om du 
är medlem!). Kommer du inte överens med arbetsgivaren så 
kanske  det  är  läge  att  se  sig  om  efter  någon  annan 
arbetsgivare.  Kom  ihåg,  inget  är  skrivet  i  sten!  Allt  går  att 
förhandla om, innan avtalet är påskrivet. Och gå inte med på 
att skriva på nu och göra en ”översyn” av din lön och dina 
villkor senare. Det händer aldrig.

Förhandla!
Du har jobbat ett tag och känner dig ouppskattad, felavlönad, 
förbisedd, du är helt enkelt less och vill att din arbetsinsats 
och kunskap skall värderas rätt. Då är det dags att ta tag i det!

Innan du gör något som helst annat, sätt dig ner och skriv upp 
exakt vad du gör. Ta en vecka och skriv upp hur mycket du 
jobbar,  vilka  arbetsuppgifter  du  utför,  vad du ansvarar  för, 
vem du ansvarar för. Ha en liten anteckningsbok i fickan och 
skriv  upp  precis  allt.  En  dag  räcker  inte,  det  kan  finnas 
arbetsuppgifter som utförs veckovis och som riskerar att inte 
komma med.

När  du  har  det  på  papper,  skriv  rent  det.  Gör  en 
sammanställning så att du får en överblick över vad det är du 
gör på din arbetstid, hur ofta och hur länge.

Nu när du har ett överblickspapper, skriv ut det ifall du har det 
på datorn. Du behöver kunna kladda lite på det. Ha gärna en 
röd och en blå penna till hands. Eller andra två färger, bara du 
ser skillnaden. Luta dig sen tillbaks, ifall det behövs för att få 
dig att komma i stämning så lägg upp fötterna på bordet, och 
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försök  tänka  som  en  arbetsgivare.  Om  DU  var  chef  på 
avdelningen,  vilka  delar  på  överblickspappret  skulle  DU 
värdera högst? Ringa in dem med rött. Gör fler och tjockare 
ringar ju mer du värderar det. Försök sedan krypa in i huvudet 
på  arbetsgivaren.  Vilka  delar  på  överblickspappret  värderar 
den nuvarande arbetsgivaren högst? Ta det du tror, säkert går 
inte att veta. Se sedan ifall det är någon skillnad.

Ifall det är skillnad:

Vad  består  skillnaden  i?  Varför  värderar  du  vissa  saker 
annorlunda än arbetsgivaren? Försök förstå skillnaderna, 
för här har du en chans att sälja in dig själv. Försök hitta 
konkreta exempel på varför det du värderar högt är viktigt.  
Det måste vara konkreta argument, ”jag känner att” eller 
”jag  tycker  att”  och  liknande  har  inte  sålt  många  bilar. 
Japp, bilhandlare är ett eget släkte, men sälja bilar kan de. 
De skulle nog kunna få upp din lön. Om du såg ut som en 
Volvo V40, vill  säga. Som sagt,  konkreta argument.  Skriv 
ner dem.

Ifall det inte är skillnad:

Grattis! Du och arbetsgivaren värderar samma sak(er). Gå 
till förhandlingen utan att passera Gå. Eller vänta lite nu, 
du  behöver  argument!  Precis  som  i  tidigare  stycket  så 
behöver  du  konkreta  argument,  som  skall  visa 
arbetsgivaren  att  du  gör  sådant  som  arbetsgivaren 
värderar högt,  och därför borde du värderas högre. Lön, 
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tack,  inte  en  chokladask.  Fundera  på  vad  det  kan  vara 
rimligt att begära. Ja, rimligt står det.

Nu återstår det att knyta ihop säcken. Ring Vårdförbundet och 
prata  med  en  förtroendevald  eller  ombudsman  (du  är  väl 
medlem?). Vad är medianlönen? Vad är snittlönen? Bolla lite 
vad dina arbetsuppgifter är värda, vad är rimligt att begära i 
löneförhöjning?

Dags att boka tid med chefen för ett lönesamtal. När du ändå 
gör  det,  kolla  för  säkerhets  skull  att  din  chef  verkligen har 
mandat  att  sätta  din  lön.  Det  är  inte  ovanligt  att 
vårdenhetschefen – eller  vad din  närmaste  chef  nu har  för 
titel  –  är den som hanterar  lönesamtalen, men att  chefens 
chef – verksamhetschefen – är den som sätter lön. Då föreslår 
jag att du bokar möte med den lönesättande chefen istället. 
Varför  prata  med  röven  när  man  kan  prata  med  huvudet 
direkt,  som  många  gummor  säkert  sagt.  Se  till  att  chefen 
sätter av ordentligt med tid, en timma minst.

Då  sitter  du  där,  på  lönesamtalet,  och skall  peppra  chefen 
med alla dina argument på en gång. Nej vänta lite, det där lät 
inte så bra. Istället kan du göra så här:

 Förklara vad din nuvarande lön är. Nämn kanske att 
den utgår från den lön du fick när du anställdes och 
att  ditt  arbete  och  arbetet  på  avdelningen/labbet 
förändrats sedan dess.

 Ta upp de viktigaste frågorna som du ringade in på 
överblickspappret, en i taget. Förklara varför det är så 
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viktigt  att  du  gör  just  den  arbetsuppgiften,  och 
viktigast, förklara vad det tillför verksamheten. Prata 
inte pengar, säg ingen summa än.

 Ta  en  paus  efter  varje  omgång,  ge  chefen  tid  att 
fundera och svara. Viktigast av allt, lyssna. Vad svarar 
chefen, hur svarar chefen? Här får du ledtrådarna till 
hur  värderingen  går  till,  samt  vad  du  kan  göra  till 
nästa gång för att få upp din lön ännu mer.

 Bemöt  chefens  argument.  Tänk  ut  ett  svar,  du 
behöver  inte  svara  på  en  gång.  Var  saklig  i 
bemötandet.  Låt  chefen  bemöta  ditt  bemötande. 
Återigen,  lyssna.  Släpp  det  sedan.  Långa,  utdragna 
diskussioner leder sällan någon vart. Få personer här i  
världen kan tjata sig till en högre lön, och du vill nog 
ha lön efter kompetens, inte tjat.

 Låt  chefen  sätta  siffran  först.  Fråga  chefen,  ”Vad  
tycker  du  att  detta  är  värt?”  Om  den  stämmer 
överens med vad du själv tycker – kommer troligtvis 
inte att hända – så försök höja det lite. Stämmer det 
inte överens med vad du själv tycker, försök höja det 
mer.  Detta  är  en  förhandling.  Du  kommer troligtvis 
inte att få exakt vad du vill, det kommer inte chefen 
heller.

 Var  öppen för  andra  lösningar  än  kronor  och ören. 
Vad skulle en eller två extra semesterdag vara värd för 
dig? Att du får träna två timmar i  veckan på betald 
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arbetstid? Gå en utbildning eller kurs som du kanske 
kollat upp och som skulle tillföra verksamheten saker 
(och  i  förlängningen  höja  din  lön)?  Ibland  går  det 
verkligen  inte  att  få  höjd  lön,  titta  då  på  andra 
förmåner.

Det  finns  några  retoriska  knep  man  kan  använda  i 
diskussionerna.  Använd  aldrig  ordet  ”men”,  använd  ”och”. 
Detta för att det första är ett exkluderande ord, medan det 
andra  är  ett  inkluderande.  Ett  inkluderande  ord  får  in 
arbetsgivaren i  din  sfär,  medan ett  exkluderande förstärker 
att  ni  är på olika sidor.  Använd fraser som ”Jag förstår  din  
åsikt, och tycker att vi borde..” eller ”Jag har funderat lite, och  
tycker att ditt bud..”. Sådana saker bidrar till en stämning av 
gemenskap,  arbetsgivaren  och  du  skall  gemensamt  komma 
fram  till  ett  bra  resultat.  Alternativet  är  en  känsla  av 
skyttegravskrig, där ni båda gräver ner er på var sin sida. Det 
är ingen betjänt av. Framför allt,  bli aldrig känslosam.  Även 
om det kan kännas väldigt personligt att diskutera din lön, så 
är  det  inte  personligt.  Denna  diskussion  har  arbetsgivaren 
(förhoppningsvis) med alla dina kollegor, det är lika för alla.

När eller om ni är överens,  få det på papper illa kvickt! Det 
som inte är nedskrivet och underskrivet finns inte. Eller så är 
ni inte alls överens, och då får du fundera över ifall  du har 
någon framtid där. Kolla i så fall När inget annat hjälper!
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Agera!
Arbetsbelastningen  kanske  är  hög  på  grund  av  tidigare 
nedskärningar. Ni förväntas göra samma jobb, på samma tid, 
med en tredjedel mindre personal. En del är sjukskrivna eller 
utbrända.  De  vakanta  passen  börjar  bli  fler  än  de  besatta, 
kanske blir ni tvungna att ta in bemanningsföretag för att lösa  
krisen.  Ingen  har  tid  att  ta  lunch  eller  rast  ordentligt,  alla 
förväntas trolla med knäna och ha fyra ben och sex armar. Då 
är det dags att ta makten över situationen igen!

Några enkla sanningar först:

 Den som är ytterst ansvarig för patientsäkerheten är 
din arbetsgivare.

 En rast är ej betald arbetstid.

 Utvilad personal är patientsäker personal. 

Det  låter  självklart,  men  vad  som  dagligen  sker  ute  på 
arbetsplatserna är allt annat än självklart. Detta drabbar alla, 
särskilt  personal  och  patienter.  Personalen  hamnar  i  en 
nedåtgående spiral där alla springer fortare, vilket bara leder 
till fler nedskärningar, vilket alla säkert är överens om drabbar 
patienterna. Det är inte direkt arbetsgivaren som mår dåligt 
över att ni springer tills ni kroknar. Nu är det läge för ett möte, 
personalen emellan. Vad ni behöver komma överens om är 
vissa grundläggande saker, och att alla följer dem.
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Arbeta patientsäkert!

Eran uppgift är att arbeta på ett patientsäkert sätt, med varje  
enskild  patient.  Er  arbetsgivare  är  skyldig  att  se  till  att 
bemanningen  är  tillräcklig  för  att  alla  skall  hinna  arbeta 
patientsäkert,  med varje  enskild  patient.  Arbetet skall  ske  i 
den takt som krävs för att det skall bli rätt och patientsäkert.  
Observera, detta handlar inte om, eller är en uppmuntran till,  
att maska,  vilket inte är tillåtet. Detta handlar om att varje 
enskild patient skall  få rätt vård på ett säkert sätt.  Stressad 
personal  är  inte  patientsäker,  utan  tvärtom  upphovet  till 
många  patient-  och  vårdskador.  Hinner  ni  inte  med  era 
arbetsuppgifter  så  är  er  arbetsgivare  skyldig  att  lösa  det 
problemet.  Använd  avvikelserapporteringen  och 
skyddsombuden.

Ta inte på er extrapass eller dubbelpass!

Ju mer ni tar på er desto mer slitna blir ni. Ju mer ni tar på er 
desto  längre  tid  tar  det  för  arbetsgivaren  att  upptäcka  att 
bemanningen  är  ohållbar.  Ni  täcker  upp  för  arbetsgivarnas 
dåliga planering, vilket inte är er uppgift. Dessutom får ni inte 
den vila  ni behöver för att  kunna arbeta patientsäkert.  Om 
arbetsgivaren försöker ringa in er på ledig tid, svara inte. Det 
är  inte  värt  det  med  tanke  på  hur  dålig  mer-  och 
övertidsersättningen är. Om ni ens får någon. Arbetsgivaren 
kan bara beordra in er om de kan nå er. Det finns inget krav  
på att ni skall vara tillgängliga på ledig tid, annat än om ni får  
betalt för det.
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Ta inte på er nya arbetsuppgifter!

Ni kan bli beordrade att utföra nya arbetsuppgifter, men kräv 
att  få  omförhandla lönen.  Nya arbetsuppgifter skall  ge mer 
ersättning.  Förhandla  innan,  inte  efter  att  ni  börjar  utföra 
arbetsuppgifterna.

Ta rast!

Er rast är er personliga tid. Ni är inte skyldig att stanna kvar på 
arbetsplatsen eller vara nåbara. Ni är inte skyldig att svara i 
telefon  eller  i  princip  inte  ens  svara  er  chef  på 
arbetsrelaterade frågor ifall ni är på rast. Vill er arbetsgivare 
att  ni  skall  vara  tillgänglig  på  er  rast  så  skall  ni  ha  betalt.  
Utebliven rast räknas som övertid!  Utebliven rast skall  även 
avvikelserapporteras.

Ta semester!

Semesterperioden är juni till augusti, där har ni enligt lag rätt 
att ta ut minst 4 veckor sammanhängande ledighet. Detta får 
arbetsgivaren inte lov att neka er. Däremot får arbetsgivaren 
erbjuda  er  att  flytta  er  semesterperiod  till  andra  månader, 
detta bud sockras ofta med extra betalt. Ifall ni känner för det 
så tacka gärna ja. Se bara till att sälja er dyrt, och få skriftligt 
på när ni skall  få ut er semester.  En rimlig  ersättning är en 
månadslön  per  vecka  som  ni  förskjuter.  Alternativet  för 
arbetsgivaren är bemanningsföretag, de är vare sig billiga eller 
erfarna. Får ni inte skriftligt på när ni skall få ut er semester så 
är  ni  utlämnade  till  arbetsgivarens  godtycke,  arbetsgivaren 
har rätt att neka semester utanför semesterperioden.
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Hälften är vunnet..

ifall  ni kan komma överens om detta och hålla er till  detta. 
Effekten kommer att synas ganska snart, om inte annat så på 
mängden avvikelserapporter. Återigen,  det handlar inte om,  
eller är en uppmaning till,  att maska, det handlar om att ni 
skall  arbeta  på  ett  patientsäkert  sätt.  Er  legitimation  är 
beroende  av  att  ni  arbetar  patientsäkert.  Patienterna  är 
beroende  av  att  ni  arbetar  patientsäkert.  Arbetsgivaren  är 
beroende av att ni jobbar så snabbt ni kan under så lång tid 
som ni kan. Det är inte patientsäkert.

Arbetsgivarens svar..

kommer med största sannolikhet inte att bli så roligt. Här är 
en liten lista på vad som kan komma att hända:

 Ni blir inkallade en och en och uppläxade, utskällda, 
utfrågade.

 Ni blir kallade till stormöte och kollektivt uppläxade, 
utskällda, utfrågade.

 Ni blir beordrade att arbeta snabbare.

 Ni blir anklagade för att maska.

 Ni blir anklagade för arbetsvägran.

 Ni kan bli anklagade för anstiftan till konflikt.

 Ni blir hotade med uppsägning.
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Hah! Så länge ni inte maskar och inte arbetsvägrar, utan 
arbetar patientsäkert och kräver mer betalt för mer 
arbetsuppgifter, har arbetsgivaren ingen grund för någon som 
helst uppsägning. Bevisbördan ligger nämligen hos 
arbetsgivaren. Som bonus får ni en liten föreställning, när en 
arbetsgivare som inte vet vad ni gör eller hur ni gör skall 
försöka förklara på vilket sätt ni arbetsvägrar och/eller 
maskar. Det blir lätt så i en resultatorienterad organisation, till 
skillnad från en process- eller systemorienterad organisation, 
men det är ett helt annat litet häfte.

Ring Vårdförbundet i den här processen, det kan få 
arbetsgivaren att dämpa sig lite. Kom ihåg, det är lika olagligt 
för arbetsgivaren att ägna sig åt hot och personangrepp som 
det skulle varit för er! Allt sådant skall anmälas till 
Vårdförbundet. Använd Vårdförbundet som stöd i de fortsatta 
förhandlingarna med arbetsgivaren. Det är bra ifall ni utser ett 
par personer som kan representera er, en 
förhandlingsdelegation med samtliga kollegor på 
arbetsplatsen kan lätt bli rörig.

Om eller när ni uppnår det mål ni satt med den här aktionen, 
glöm inte bort:

 Arbeta patientsäkert

 Ta rast

 Ta semester

 Ta inte på er extra- eller dubbelpass
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 Ta inte på er nya arbetsuppgifter

Det är ett kontinuerligt arbete som inte upphör bara för att 
det trillat in mer pengar i lön och/eller fler kollegor på 
avdelningen eller labbet.

När inget annat hjälper!
Skiten har träffat fläkten, arbetsgivaren är helt omöjlig, ni är 
trötta, utarbetade, slitna och bara allmänt less. Då återstår två 
saker att välja mellan.

Knyt en näve till i fickan och arbeta vidare.

Det finns väl inte så mycket mer att tillägga. Ogilla läget, 
fortsätt klaga, men fortsätt jobba. Se hopplöshetens hav 
breda ut sig framför drömmarnas horisont. Eller:

Säg upp er.

Inte prata om det eller hota med det. Säg upp er. Gå in en och 
en och begär att få ett tjänstgöringsintyg. Vilken vettig 
arbetsgivare som helst blir lätt kallsvettig över tanken på att 
fyra femtedelar av personalen slutar. Särskilt inför 
semestrarna. Det finns en liten chans att arbetsgivaren tar sitt 
förnuft till fånga och vill förhandla, då är allt toppen.

Men kanske händer ingenting. Då återstår förra alternativet, 
knyt en näve till i fickan och arbeta vidare. Eller så gör du/ni 
slag i saken och säger upp er. Fundera över ifall det är en 
arbetsgivare ni verkligen vill arbeta för, som inte anser att er 
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kunskap och kompetens är värt att kämpa lite extra för. Som 
anser att det är sak samma ifall ni alla slutar.

Jobb finns. Oavsett ifall ni är sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor 
eller biomedicinska analytiker, jobb finns. Det finns andra 
avdelningar, andra sjukhus, andra kommuner, andra privata 
eller offentliga arbetsgivare. Det finns andra städer, andra 
landsdelar, andra länder. Visst är det en omställning, visst kan 
det vara jobbigt. Men visst kan det vara ett äventyr. Ni har alla 
valt ett yrke som är eftertraktat och gångbart i hela landet, ja i 
hela världen.

Det är skrämmande att behöva kasta sig ut i det okända, men 
så länge alla sitter still i båten kommer inga förändringar att 
ske. Tänk åtminstone tanken, innan ni bestämmer er för att 
knyta en näve till i fickan och jobba vidare.

Lycka till!
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