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Bilaga 1 Läkare vid hälsocentraler 1.4.2021
§ 1 Lönesättningen från 1.4.2021
Läkarens tjänstebeteckning/befattning Grundlön, €
1
Överläkare/läkare i motsvarande ställning
Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften
L1TK2000 5326,81
2
Specialläkare med krävande uppgifter
Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter
Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för
uppgiften
Se tillämpningsanvisningen
L1TK4200 4930,96
3
Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter
Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för
uppgiften
L1TK4100 4696,15
4
Övriga hälsocentralläkare
4.1
Legitimerad läkare som har genomgått särskild
allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har
utövat läkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering
L1TK5200 3954,54
I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12.
För tillägget godkänns som anställning endast arbete som
legitimerad läkare.
4.2.
Legitimerad läkare
L1TK6100 3452,09
5
Medicine studerande
Medicine studerande, grundlönen är oberoende av vilken
läkartjänst/läkarbefattning som den studerande sköter
L1TK6200 2681,78

Tillämpningsanvisning: Fördelningen av potten enligt § 3 i underteckningsprotokollet, se cirkulär
2/2021.
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Tillämpningsanvisning

1 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

Chefsläkare står utanför lönesättningen. En hälsocentralläkare som förordnats till ansvarig
läkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör,
varefter läkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

Syftet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets svårighetsgrad, mängden
uppgifter och arbetsresultatet och också i rätt proportion till de underställdas löner. Se punkt
3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och
framgång för hela enheten.

När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8
och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar
arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget, nya skyldigheter och ansvar
som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika
kommuner, liksom också att överläkare utöver ledningsuppgiften deltar i patientarbete under
ordinarie arbetstid dagtid och att specialiserade sjukvårdstjänster tillhandahålls, om det kan
anses befogat med tanke på verksamheten som helhet.

2 Överläkare/läkare i motsvarande ställning

Med en läkare i motsvarande ställning avses en läkare som i fråga om ställning och uppgifter
kan jämställas med en överläkare och vars huvuduppgift är att leda.

3 Specialläkare med krävande uppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om
arbetsuppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet.

Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialläkare. Den
kliniska kompetensen kan även härstamma från någon annan specialitet.

Arbetsgivaren avgör vilka uppgifter som överförs till lönepunkten. Se närmare i cirkulär 2/2021.

4 Specialläkare
Läkaren arbetar med grundläggande arbetsuppgifter inom sin specialitet och har grundläggande
yrkeskunskap inom specialiteten.

5 Hälsocentralläkare
Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentralläkare med arbetsuppgifter
som i högre grad än för övriga läkare fokuserar på vård av patienter i en särgrupp (t.ex. diabetes,
lungsjukdom eller reumatism) eller något annat särskilt ansvar, till exempel ett sektorspecifikt
ansvar, beaktas detta vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

6 Läkare som ansvarar för en delfunktion
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Med en läkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentralläkare som har anförtrotts
ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen mellan
läkarna. Läkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex. verksamheten och
utvecklingen av ett delområde inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde.
Genom att utse läkare med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande
chefsverksamhet och på detta sätt stödja ett gott ledarskap.

Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentralläkare som utsetts till
ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom. 1
punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör,
varefter läkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

7 Utbildning och handledning

Vid bestämningen av lönen för utbildare och handledare bör beaktas vilken inverkan
undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets svårighetsgrad. I fråga om
tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella tillägget, se
tillämpningsanvisningen för § 6 i lönekapitlet.

8 Förändringar i uppgifterna och arbetsfördelningen

Vid olika omställningar i organisationen, exempelvis vid omfördelning av uppgifter för
vårdpersonalen (t.ex. överföring av uppgifter från läkare till sjukskötare) kan genomförandet av
förändringen förutsätta att det av läkarna krävs mera utbildning, styrning och handledning av
övrig personal än i genomsnitt. I sådana fall ändras också fokus i läkarnas arbetsuppgifter
tillfälligt vad gäller förhållandet mellan läkarens mottagnings- och motsvarande patientarbete
och annat arbete. Man ska också på förhand uppskatta på vilket sätt och hur länge denna
förändring påverkar verksamheten och beakta detta lokalt i läkarnas arbets- och
lönearrangemang. Se bestämmelserna och tillämpningsanvisningarna i § 7, 8 och 9 i
lönekapitlet i AKTA.



Cirkulär 2/2021 bilaga 1 4(9)

Bilaga 2 Tandläkare vid hälsocentraler
§ 1 Lönesättningen från 1.4.2021

Tjänstebeteckning/befattning Grundlön €/mån.
1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning
Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter
lämpliga för uppgiften
L2TH2000 4871,49
2
Specialtandläkare med krävande uppgifter
Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med
specialtandläkarrättigheter
Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha
specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften
Se tillämpningsanvisningen
L2TH4200 4574,17
3
Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med
specialtandläkarrättigheter
Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha
specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften
L2TH4100 4356,35
4
Övriga hälsocentraltandläkare
Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka
som legitimerad tandläkare
L2TH5200 3702,90
5
Övriga tandläkare
5.1
Tandläkare med begränsad legitimation, grundlönen är
oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkarbefattning
tandläkaren sköter
L2TH6100 2638,66
5.2
Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av
vilken tandläkartjänst/tandläkarbefattning den studerande
sköter
L2TH6200 2278,04

Tillämpningsanvisning: Fördelningen av potten enligt § 3 i underteckningsprotokollet, se
cirkulär 2/2021.
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Tillämpningsanvisning

1 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

Ledande tandläkare står utanför lönesättningen. En hälsocentraltandläkare som förordnats till
ansvarig tandläkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla till dess
att det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

En person i chefsställning bör ha högre lön än de underställda, om det inte finns någon
särskild grundad anledning att avvika från detta. Vid en jämförelse av lönerna beaktas utöver
chefens och de underställdas uppgiftsrelaterade löner också åtgärdsarvoden som betalas för
ordinarie arbetstid. Målet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets
svårighetsgrad, mängden uppgifter och arbetsresultatet. Se punkt 3.3 Chefsställning i
tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8
och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar
arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget eller nya skyldigheter och
ansvar som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika
kommuner.

En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och
framgång för hela enheten.

2 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Med en tandläkare i motsvarande ställning avses en tandläkare som i fråga om ställning och
uppgifter kan jämställas med en övertandläkare och vars huvuduppgift är att leda ett större
delområdes verksamhet.

3 Specialtandläkare med krävande uppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om
arbetsuppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet.

Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialtandläkare.
Den kliniska kompetensen kan även härstamma från någon annan specialitet.

Arbetsgivaren avgör vilka uppgifter som överförs till lönepunkten. Se närmare i cirkulär 2/2021.

4 Hälsocentraltandläkare

Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för tandläkare med särskilt kunnande
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Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare med
arbetsuppgifter som i högre grad än för övriga tandläkare fokuserar på kompetens inom någon
odontologisk specialitet, vård av patienter i en särgrupp eller något annat särskilt ansvar
beaktas detta vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. Om det särskilda
ansvaret medför att åtgärdsarvodena minskar, ska detta kompenseras.

5 Tandläkare som ansvarar för en delfunktion

Med en tandläkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentraltandläkare som har
anförtrotts ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen
mellan tandläkarna. Tandläkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex.
verksamheten och utvecklingen vid en regional tandklinik eller ett odontologiskt delområde
inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde. Genom att utse tandläkare
med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande chefsverksamhet och på
detta sätt stödja ett gott ledarskap.

Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare som utsetts
till ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom.
1 punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör,
varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

6 Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter

Vid bestämningen av lönen för tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter bör
beaktas vilken inverkan undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets
svårighetsgrad. Vid bestämning av lönen ska också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie
arbetstid beaktas. En så rättvis lönebildning som möjligt främjar kvaliteten på undervisningen
och handledningen.

Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter avser tandläkare som
undervisar/handleder personer som avlägger odontologie licentiatexamen, ST-tandläkare,
personer som fullgör praktisk tjänstgöring och personer som genomgår fördjupad praktik.

I fråga om tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella
tillägget, se tillämpningsanvisningen för § 6 i lönekapitlet.

Exempel

Exempelvis i fråga om handledning under fördjupad praktik är utgångspunkten att
handledningsuppgiftens inverkan på lönen bedöms i arbetsvärderingen och att den således
beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Vid bestämning av lönen ska dessutom
åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. Om handledningsuppgiften är
tidsbegränsad, betalas uppgiftstillägg för denna tid.
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Bilaga 3 Sjukhusläkare
I Löner
§ 1 Lönesättningen från 1.4.2021
Tjänstebeteckning/befattning Grundlön €/mån.
1
Överläkare/läkare i motsvarande ställning
Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för
uppgiften
1.1
Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare
 vid universitetssjukhus
L3SL1100 5864,33
1.2
Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i
motsvarande ställning
L2SL1200 5326,81
2
Specialläkare, avdelningsläkare med krävande uppgifter
Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för
uppgiften
Se tillämpningsanvisningen
L3SL3200 5050,67
3
Specialläkare, avdelningsläkare
Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för
uppgiften
L3SL3100 4810,16
Bestämmelsen tillämpas även på en specialläkare som
specialiserar sig i en annan specialitet i det fall att de
specialisträttigheter som läkaren har från tidigare är till
väsentlig nytta i den nuvarande tjänsten.
4.1
En legitimerad läkare som i sammanlagt minst 3 år har
utövat läkaryrket i en tjänst/befattning som kräver
legitimering
I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II §
12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete
som legitimerad läkare.
L3SL4103 3954,54
4.2
Legitimerad läkare
L3SL4100 3452,09
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5
Medicine studerande
Grundlön, oberoende av vilken läkartjänst/läkarbefattning
den studerande sköter
L3SL5000 2574,68

Tillämpningsanvisning: Fördelningen av potten enligt § 3 i underteckningsprotokollet, se
cirkulär 2/2021.

Tillämpningsanvisning

I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisning 1 för § 1 i bilaga 1.

1 Anställda utanför lönesättningen

Tjänsten som chefsöverläkare för ett sjukvårdsdistrikt och tjänsten som chefsläkare i
huvudsyssla vid sjukhus står utanför lönesättningen och lönen bestäms av arbetsgivaren.
Utanför lönesättningen står också överläkare som är chefsläkare i bisyssla samt
resultatansvariga överläkare.

2 Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i motsvarande ställning

Med en läkare i motsvarande ställning avses en läkare som i fråga om ställning och uppgifter
kan jämställas med en överläkare och vars huvuduppgift är att leda.

3 Specialläkare med krävande uppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om
arbetsuppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet. Den
kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialläkare. Den
kliniska kompetensen kan härstamma från flera specialiteter.

Arbetsgivaren avgör vilka uppgifter som överförs till lönepunkten. Se närmare i cirkulär 2/2021.

4 Specialläkare

Läkaren arbetar med grundläggande arbetsuppgifter inom sin specialitet och har
grundläggande yrkeskunskap inom specialiteten.
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BILAGA 4 Sjukhustandläkare
§ 1 Lönesättningen från 1.4.2021
Sjukhustandläkarens tjänstebeteckning/befattning Grundlön €/mån.
1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid
universitetssjukhus
I punkt 1–4 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/
specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgiften
L4SH1000 5864,33
2
Övriga övertandläkare och biträdande
övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning
L4SH2000 5326,81
3
Specialtandläkare med krävande uppgifter
L4SH4200 5050,67
4
Specialtandläkare
L4SH4100 4810,16
5
ST-tandläkare/läkartandläkare
5.1
En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har
utövat tandläkaryrket i en tjänst/befattning som kräver
legitimering
I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II §
12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete
som legitimerad tandläkare.
L4SH7003 3954,54
5.2
Legitimerad tandläkare
L4SH7000 3452,09

Tillämpningsanvisning: Fördelningen av potten enligt § 3 i underteckningsprotokollet, se
cirkulär 2/2021.

Tillämpningsanvisning

I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisningarna 1 och 2 för § 1 i
bilaga 2  och tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 3.


