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Bakgrund 

- De fem stora sjukhusen i Stockholm (Södersjukhuset, Danderyds Sjukhus, Capio St Görans Sjukhus samt 

Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Huddinge) har systematiskt bildat en lönekartell då de inte 

erbjuder sjuksköterskor individuell, differentierad och rättvis lönesättning. Enligt dem själva är det endast 

”ett samarbete för att inte konkurrera om den tillgängliga arbetskraften”. 

 

- Trots att det rådande kollektivavtalet mellan Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och Vårdförbundet 

tydligt säger att all personal skall bedömas enskilt och få en individuell lönesättning erbjuds idag 85-90 % 

av de nyutexaminerade sjuksköterskorna en lön som endast skiljer 500 kr oavsett erfarenhet, ålder och 

utbildning. 

 

- Den förlegade ledningsstrukturen på dessa sjukhus gör dessutom att de chefer som sköter den dagliga 

verksamheten och rekryteringen inte har mandat att styra över de ekonomiska medel som behövs för att 

kunna driva den faktiska verksamheten. Chefssjuksköterskor får strikta ramar från HR-avdelningen att inte 

kliva utanför budget vid rekrytering samtidigt som de från politiker och skattebetalarna har både ansvar och 

uppdrag att driva en avdelning som ibland saknar flera ordinarie sjuksköterskor i tjänst. 

 

Resultat 

- Vi har nu flera hundra nyutexaminerade och blivande sjuksköterskor som tillgänglig arbetskraft i Stockholm 

och på väg hit från andra studieorter. Dessa väljer nu att åka till Norge och verka inom sitt yrke, att aktivt 

söka sig till verksamheter som faktiskt ger en rättvis lön eller att ta anställning hos de överbokade 

bemanningsföretagen. Ett flertal väljer till och med att aktivt avstå från att utöva sitt yrke för att 

arbetsbördan helt enkelt inte står i proportion till den lön som erbjuds efter tre års högskolestudier, de väljer 

istället att aktivt fortsätta med de bättre betalda arbeten som de haft under sin studietid som ofta saknar krav 

på utbildning och högskoleexamen. Verkar det som ett bra sätt att disponera skattepengar, tillvarata kunskap 

och långsiktigt planera för en åldrande befolkning i behov av sjukhusvård? 

 

- Vi har första linjens chefer som vill och behöver arbetskraft mer än någonsin men inte kan eller får anställa 

ny personal eftersom det saknas ekonomiskt svängrum till den personal som vill ha jobben, eftersom de 

begär för hög lön. Befintlig personal får således regelbundet arbeta dubbelpass och bemanna arbetspass på 

sina lediga dagar. En dyr lösning kortsiktigt med all övertidsersättning och en ännu dyrare lösning 

långsiktigt då man sliter ut en redan hårt prövad arbetsgrupp. Vi har redan sett rubrikerna om sjuksköterskor 

som går ner i arbetstid för att orka med påfrestningarna – var slutar det? 

 

- Slutligen har vi chefer högre upp i sjukhusens hierarki och på landstingsnivå som saknar medicinsk och 

omvårdnadsvetenskaplig kunskap. Chefer som endast löser problemen kortsiktigt med ännu mer inhyrd 

bemanningspersonal och som inte ser problemet i ett samhällsperspektiv. 

 

- I mars 2012 finns officiellt mer än 300 otillsatta sommartjänster på de stora akutsjukhusen, vi tror att siffran 

är ännu större. Samtidigt översvämmas Arbetsförmedlingen av annonser för legitimerade sjuksköterskor och 

det diskuteras att erbjuda sommarbonus till de anställda som är villiga att flytta sin semester till efter juni, 

juli och augusti. Samma anställda som redan jobbar dubbelt och som då inte skulle få den välbehövliga 

semester som behövs.  
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Landstinget och sjukhusens argument 

- Att höja ingångslönerna till nyutexaminerade sjuksköterskor till minst 24000 kr skulle skapa en ”hängmatta” 

i lönestrukturen då redan flerårigt anställd personal skulle hamna under denna nivå och således skapa en 

ojämn och orättvis lönestruktur. 

 

- Som nyutexaminerad sjuksköterska är man oprövad och oerfaren, därför skall man ha en lägre lön i början. 

Löneutvecklingen kommer i takt med erfarenheten. 

 

- Anledningen till att bristen på legitimerade sjuksköterskor är så stor är att det vi nu är mitt i en period då det 

examineras färre sjuksköterskor än tidigare till följd av Karolinska Institutets indragna examinationsrätt. 

 

Såhär ser vi på det 

- Det är dags att sjuksköterskans profession värderas korrekt. Att 24000 kr är en markant höjning från tidigare 

norm beror endast på att sjukhusen och politikerna har stoppat huvudet i sanden och vant sig vid en 

yrkesgrupp som är tacksam för sitt arbete och inte har ställt krav. Eftersom kollektivavtalet dessutom tydligt 

beskriver hur alla arbetstagare skall bedömas individuellt och lönesättas därefter borde det heller inte finnas 

någon siffra att jämföra med eftersom det inte finns några fastställda summor att rätta sig efter. 

 

- Vår lägstanivå är 24000 kr. Då syftar vi på en ung, relativt oerfaren och nyutexaminerad sjuksköterska. Det 

är ingen bra lön – det är en rimlig lägstalön. Erfarenhet, utbildning och kunskap skall naturligtvis generera 

ännu högre lön. Att yrkesverksamma sjuksköterskor efter flera års arbete i vissa fall ännu inte har uppnått 

denna nivå är en orimlighet som talar för sig själv. Om en höjning till 24000 kr genomförs för 

nyutexaminerade sjuksköterskor gynnar det en hel yrkeskår, därav borde alla redan verksamma 

sjuksköterskor stå bakom projektet och stötta vårt initiativ då det i längden även ligger i deras eget intresse. 

 

- KS Solnas HR-chef Lena Frejd har i ett PM till sina underställda tydligt förklarat att löner för 

nyutexaminerade sjuksköterskor bör ligga på ca 21000 kr. Vi anser att detta är ett klart brott mot det rådande 

kollektivavtal som finns mellan SKL och Vårdförbundet. Att man som arbetsgivare dessutom använder sig 

av argumentet att en nyutexaminerad sjuksköterska är oerfaren och oprövad och därmed skall ha en låg 

ingångslön är grovt missvisande. Som legitimerad personal har vi fortfarande samma ansvar som erfarna 

sjuksköterskor samt att ”löneutvecklingen” idag är i det närmaste obefintlig om man inte väljer att agera 

själv och byta jobb. Men vad händer med kunskapen om det enda sättet att höja lönen är att byta arbetsplats? 

 

- Vi anser att det idag finns en snäv, förlegad och felaktig syn på kunskap och erfarenhet när legitimerade 

sjuksköterskor skall anställas. Sjukhusen verkar inte bry sig om att det finns andra saker som meriterar mer 

än tidigare arbete som undersköterska. År 2012 lever vi i en globaliserad värld där språk, kulturkännedom, 

utlandsarbete, resor, tvärvetenskap, utbildning och livserfarenhet spelar stor roll. Det vi möts av på 

sjukhusen är en ignorans och en okunskap kring hur dessa saker faktiskt bidrar och utvecklar en arbetsplats. 

Att vi dessutom regelbundet konfronteras med åsikten att arbete inom geriatrisk och psykiatrisk verksamhet 

inte kan anses meriterande för arbete på ett akutsjukhus – vad är det för människosyn egentligen? 

 

- Marknaden styr oavsett om vi vill eller inte. Brist på kompetens medför konkurrens. De bästa och mest 

eftertraktade arbetsgivarna får den bästa personalen. Så är läget även idag. De stora sjukhusen i Stockholm 

är inte dessa ”bästa och mest eftertraktade” arbetsgivare bland nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Uppenbarligen. Att psykiatriska och geriatriska verksamheter historiskt sett legat på lönemässigt högre 

nivåer beror på att de har haft svårt att rekrytera personal. Nu är situationen den omvända och det är dags att 

akutsjukhusen accepterar den situation som de själva har satt sig i och betalar för den kompetens som 

faktiskt finns och inte låtsas som att problemet är olösbart. 
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- Att bristen på sjukvårdspersonal ökar för varje år är nyligen fastställt av SCB. Det är inte första gången som 

detta uppmärksammas heller. Att man som Sveriges största landsting har ignorerat detta och inte planerat för 

denna brist på personal är beklämmande. Personallandstingsrådet Maria Englund och landstingsrådet Anna 

Starbrink har vid ett flertal tillfällen sagt att SLL skall vara en attraktiv arbetsgivare. Vi undrar då på vilket 

sätt de har tänkt sig detta? 

 

- Bristen på personal har fått sjukhusen att ta till mer och mer okonventionella metoder för att rekrytera 

personal. När klumpiga rubriker och marknadsföring av utsikten(!) blandas in tyder det på desperation, 

dåliga förberedelser och en okunskap kring hur en bra rekryteringsprocess skall genomföras. Att bristen på 

personal beror på att färre antal sjuksköterskor examineras i Stockholm till följd av Karolinska Institutets 

indragna examinationsrätt är en grov överdrift. De övriga tre högskolorna (Ersta Sköndal, Röda Korset och 

Sophiahemmet) har i takt med detta ökat sina utbildningskvoter och skillnaden är endast marginell. 

 

- Den som i slutändan drabbas är skattebetalarna. Sjukdomar och skador tar inte semester. Vad anser 

skattebetalaren om en utarbetad sjuksköterska som av ren lojalitet arbetar regelbunden övertid, inte tar sin 

behövliga semester, fyller på de 3 miljoner sjukdagar som sjukvårdspersonal redan står för i dagens 

samhälle? Vad anser skattebetalaren om ständigt överbelagda avdelningar på sjukhusen? Vad anser 

skattebetalaren att en utarbetad sjuksköterska som i längden kommer bli ännu dyrare? 

 

Kort om 24k-projektet 

- Vi är ingen formell förening eller sammanslutning 

- Vi är en partipolitiskt obunden verksamhet 

- Vi är studenter som driver en gemensam intressefråga mot i huvudsak de fem stora akutsjukhusen 

- Projektet har officiellt fått stöd av Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro 

- Projektet drivs till viss del tillsammans med Vårdförbundet 

 

- Projektet startade under februari 2011 av Katarina Eriksson-Lindberg och Henrik Helander i Umeå och 

har sedan dess fått regionala projektgrupper som arbetar mer lokalt än nationellt. 

 

- I december 2011 genomfördes en manifestation på Södermalmstorg som ett ”avstamp” för projektet där 

bl.a. TV4 Stockholm, Metro och Sveriges Radio närvarade. 

 

- I november 2011 sade Jon Gunnarsson Ruthman upp sig från Akutmottagningen på KS Solna med 

anledning att han officiellt stöttade vårt projekt. Denna historia har fram till idag bevakats av bl.a. 

Dagens Nyheter och Vårdfokus. 

 

- I februari 2012 skrev styrelsen i Vårdförbundets lokalavdelning en debattartikel på Newsmill där de 

officiellt stöttade och uppmuntrade vårt projekt. 

 

- Projektets skapande och genomförande sprids av nedanstående vidare till övriga högskolor och 

universitet i Sverige för att på längre sikt skapa en nationell effekt kring en profession som släpar med 

gamla förlegade synsätt samt är konsekvent undervärderad och diskriminerad. 

 

Kontaktpersoner 

Ulrika Blumfelds 070-756 75 30  ulrika_delden@hotmail.com 

 

Johan Persson  073-618 71 14  jezim@telia.com 

mailto:ulrika_delden@hotmail.com
mailto:jezim@telia.com

