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Handlingsprogrammet och broschy-
ren har sänts ut till Läkarförbundets del-
föreningar och Läkaresällskapets sek-
tioner. Det har även sänts till samtliga
sjukhus och vårdcentraler samt berörda
myndigheter och organisationer. 

Programmet och broschyren kan be-
ställas genom Katalin Litavszky, tel 
08-7903440,
e-post: katalin.litavszky@slf.se
eller fax. 08-10 31 44. På Läkarförbun-
dets hemsida www.slf.se finns hand-
lingsprogrammet under Media & Infor-
mation, Arkiv.

Implementeringsgrupp
En gemensam arbetsgrupp mellan

Sveriges läkarförbund och Svenska Lä-
karesällskapet kommer inom kort att
tillsättas för att arbeta med implemen-
teringen av programmet. Arbetsgrup-

pen skall förutom att stödja det interna
arbetet också marknadsföra program-
met gentemot ansvariga politiker, myn-
digheter och organisationer och följa
upp om de åtgärder som föreslås i hand-
lingsprogrammet genomförs. 

Arbetsgruppen skall avrapportera
sitt arbete till läkarorganisationernas
beslutande organ i januari 2002.

Susann Asplund Johansson
Utredningsavdelningen

Kollektivavtal 
träffat med KFO
Sveriges läkarförbund har för

första gången träffat ett allmänt vill-
korsavtal och löneavtal med Koope-
rationens förhandlingsorganisation –
KFO. Avtalet avser perioden 1 okto-
ber 1999–31 mars 2001.

KFO är en arbetsgivarorganisation
för kooperativa företag, ideella organi-
sationer och folkrörelser. Organisatio-
nen har ca 1 900 medlemsföretag med
ca 75 000 anställda, däribland företag
som bedriver hälso- och sjukvård, t ex
reumatikersjukhuset Spenshult AB och
den kooperativa vårdcentralen Akka. 

Allmänna anställningsvillkor
Innehållet i avtalet påminner i stort

om motsvarande avtal med privatvår-
dens arbetsgivarförbund – PVA, dvs det
som är gängse inom den privata sektorn.
Jour- och beredskapsersättningssyste-
met har hämtats i princip i sin helhet
från landstingsavtalen.

Det är tillåtet att göra individuella
kompletteringar och tillägg till
kollektivavtalet inom ett antal områden.
Frågor om antalet semesterdagar samt
förmåner vid föräldraledighet kan reg-
leras mellan den enskilde läkaren och
företaget. 

I övrigt innehåller avtalet bestäm-
melser om pension, sjuklön och försäk-
ringar. Därutöver finns avtal om för-
handlingsordning. Lokal arbetstagar-
part i avtalet är den lokala läkarföre-
ningen.

Löneavtalet
Även löneavtalet har samma kon-

struktion som motsvarande inom PVA.
Lönebildningsprocessen sker lokalt
mellan den enskilde läkaren och företa-
get utan några centralt fastställda nivå-
er. Vid oenighet kan de lokala parterna
begära central medverkan, därefter kan
en lokal konflikträtt aktiveras. Lönere-
visionstidpunkt för avtalsperioden är
fastställd till den 1 april 2000.

Notera att avtalen gäller vid det en-

skilda företaget först från den tidpunkt
som KFO och Läkarförbundet är över-
ens om. Det innebär att läkare som är
anställda i ett KFO–företag inte auto-
matiskt omfattas av avtalen. 

Avtalen kan beställas från förhand-
lingsavdelningen som även svarar på
eventuella frågor.

P O Storsten
Förhandlingsavdelningen

• Ny utgåva av »Vem gör vad?»Den
nya utgåvan av Vem gör vad? är klar.
Här hittar du foto, namn, adress och
tel till bl a Läkarförbundets centralsty-
relse, lokalföreningarna, specialitets-
föreningarna, olika delegationer, råd
och arbetsgrupper. Du får även infor-
mation om vem som gör vad på
Läkarförbundets kansli och vilka som
arbetar med Läkartidningen. Längst
bak i Vem gör vad? finns en förteckning
över våra trycksaker som du kan bestäl-
la kostnadsfritt. Enklast gör du detta via
hemsidan www.slf.se (media & info)
eller via Informationsavdelningen, tel
08-790 33 00 eller fax 08-20 06 03. 

• Rekryteringsbroschyr kommer i
februari. Under det kommande
året satsar Läkarförbundet särskilt på
att rekrytera nya medlemmar, och
informationsavdelningen arbetar med
att producera en rekryteringsbroschyr.
Broschyren vänder sig i första hand till
AT-läkare och blivande SYLF-medlem-
mar. Syftet är att informera om förde-
larna med ett medlemskap och vad du
får för medlemsavgiften. 

Rekryteringsbroschyren bygger på
en personlig intervju med Anna Thorén,
AT-läkare och medlem i Läkarförbun-
det. Anna ger sin syn på vad ett med-
lemskap innebär för henne och vad det
tillför yrkesrollen som läkare.

Rekryteringsbroschyren beräknas
vara klar lagom till AT-turnén i mitten
av februari. Under våren kommer bro-
schyren att skickas ut bl a till lokalföre-
ningarna.

Beställ rekryteringsbroschyren ge-
nom att maila till info@slf.se eller kon-
takta Läkarförbundets informationsav-
delning, tel 08-790 33 00 eller fax 08-
20 06 03. 

Nysatsning
på Läkarför-
bundsnytt

Sidorna »Läkarförbundsnytt»
återkommer nu med målsätt-
ningen att månatligen presen-
tera material om förbundets
fackliga verksamhet. Avsikten
är att som en medlemsservice
på ett tidigt stadium erbjuda
regelbunden information om
kommande projekt, direktiv,
programarbete, remisser etc
som ingår i det fortlöpande ar-
betet för kårens intressen.

Likaså är tanken att redovisa
förslag och beslut såväl inom
förbundsorganisationen som i
andra samhällsorgan av bety-
delse för läkares arbete, utbild-
ning, miljö, arbetsvillkor, sam-
hällsställning osv – alltså fackli-
ga frågor i vid bemärkelse.

För innehållet svarar nu Lä-
karförbundets informationsav-
delning under ledning av infor-
mationschefen Elisabeth
Frostell. Som teknisk koordina-
tor på Läkartidningen fungerar
redaktionssekreterare Uno
Käärik.

Liksom tidigare kommer in-
formation om förbundsverk-
samheten också att vara till-
gänglig på Läkarförbundets
hemsida www.slf.se. Fackliga
nyheter, reportage och inter-
vjuer med högt aktualitetsvär-
de kommer även fortsätt-
ningsvis att återfinnas på Läkar-
tidningens nyhetssidor.

Läkarförbundets 
informationsavdelning

Kontaktperson:
Informationschef
Elisabeth Frostell
tel 08-790 33 94 
elisabeth.frostell@slf.se


