
Nytt från MSF
Flera nya i MSFs ledning
Vid MSFs fullmäktige i slutet av no-
vember valdes flera nya medlemmar in i
förbundsstyrelsen. Jonas Andersson,
flerårig ordförande för föreningen, av-
gick. Under hans verksamhetstid har fle-
ra stora projekt utvecklats, däribland
handledningsenkäten och arbetet för
rättvisare studiemedel. 

Till ny ordförande valdes Jenny Lars-
son Fridén (se Läkartidningen 48/2001),
tidigare ansvarig för studiesociala frågor
i förbundsstyrelsen. Adjungerad till Lä-
karförbundets centralstyrelse blir Simon
Kyaga, som tar över efter Wilhelm Wall-
quist.

MSFs handledningsenkät utvecklas
MSFs sedan flera år genomförda hand-
ledningsenkät fortsätter nu att utvecklas.
Handledningsenkäten utvärderar de två
största kliniska kurserna på läkarutbild-
ningen, medicin- och kirurgkursen, och
jämför dem nationellt. 

I dagarna kommer studierektorerna
på nämnda kurser erhålla ett brev där de
ges möjlighet att komma med förslag på
utformningen av årets enkät. Förhopp-
ningen är att MSF, studierektorer och
studenter gemensamt ska kunna utnyttja
handledningsenkäten för att skapa den
bästa möjliga läkarutbildningen.

Simon Kyaga
MSFs förbundsstyrelse
simon.kyaga.063@student.ki.se

Nyttig information
på nätet

På Läkarförbundets webbplats
www.slf.se hittar du som medlem i för-
bundet bland annat SACO Lönesök – en
databas där du kan ta fram lönestatistik.
Här hittar du även Läkaravtalet, infor-
mation om utbildning, arbetsmiljö, med-
lemsförmåner och mycket mer. Läkar-
förbundets webbplats finns liksom Lä-
kartidningens och Läkaresällskapets un-
der portalen www.ronden.se.

Det enda du som är medlem i Läkar-
förbundet behöver göra för att få åtkomst
till de slutna sidorna är att gå in på
www.ronden.se och registrera dig. Du får
då ett lösenord som du sedan använder
varje gång du vill titta på några av de si-
dor som endast medlemmar har åtkomst
till. Har du frågor kring inloggning eller
registrering ring 08-545 293 00 eller
e-post info@ronden.se.

När du registrerar dig på Ronden
anger du en e-postadress dit du vill ha in-

formation. Till den adressen kan du få
mail från Läkarförbundet och de delför-
eningar du är medlem i. 

Det här används mest
Via statistik kan vi se vilka sidor på nä-
tet som är mest populära. När det gäller
Läkarförbundets webbplats www.slf.se
så är förutom första sidan det nya lö-
nestatistikprogrammet SACO Lönesök
det som lockar flest användare. 

Därefter är många intresserade av att
titta efter delföreningarna och faktain-
formation om Läkarförbundet. Broschy-
ren Din Lön, där du får tips inför din lö-
neförhandling, har också många läsare.
Utbildningsavsnittet med viktiga publi-
kationer för AT och ST lockar också. 

Välkommen ut på nätet och leta bland
all den information som finns till dig
som läkare.

Kristina Lindbäck
informationsavdelningen
kristina.lindback@slf.se

Aktuella lagändringar 

Riksdagen har beslutat om ändringar i
föräldraledighetslagen och lagen om all-
män försäkring. Vissa ändringar gäller
från och med den 1 juli 2001 och andra
från och med den 1 januari 2002. 

Ändringar fr o m den 1 juli 2001 
En kontaktdag/år och barn har återin-
förts. Förälder har möjlighet att vara
hemma från arbetet en dag per år för att
följa med barnet till skola eller fri-
tidshem. Dagarna kan tas ut från och
med det kalenderår barnet fyller sex år
till och med det år barnet fyller elva år.
Kontaktdag kan tas ut del av dag och
man kan spara kontaktdagar från ett år
till ett annat. Ersättningsnivån är 80 pro-
cent av SGI (sjuklönegrundande in-
komst), vilket innebär att lönedelar över
7,5 prisbasbelopp inte ersätts. 

Möjligheten att överlåta tillfällig för-
äldrapenning i samband med barns fö-
delse utökas (de tio så kallade pappada-
garna). Pappans rätt till tillfällig föräld-
rapenning kan under vissa förutsättning-
ar överlåtas till annan – t ex om det sak-
nas biologisk förälder eller adoptivföräl-
der, eller om pappan inte är försäkrad
och därför inte har rätt till tillfällig för-
äldrapenning. 

Under förutsättning att man uppfyller
villkoren för att vara sjukförsäkrad (har
egen sjuklönegrundande inkomst) har
man då möjlighet att vara ledig från ar-
betet i samband med barns födelse eller
adoption utan att vara pappa till barnet.
Ersättningsnivån är 80 procent av SGI. 

Möjligheten att överlåta tillfällig för-
äldrapenning i samband med barns sjuk-
dom har också utökats. Nu omfattas
även situationer när föräldern eller båda
föräldrarna vid egen sjukdom varken
kan arbeta eller vårda sitt sjuka barn. 

Under förutsättning att man uppfyller
villkoren för att vara sjukförsäkrad (har
egen sjuklönegrundande inkomst) har
man då möjlighet att vara ledig från ar-
betet för att vårda sjukt barn utan att vara
förälder. Ersättningsnivån är 80 procent
av SGI. 

Ändringar fr o m den 1 januari 2002 
Antalet dagar i föräldraförsäkringen utö-
kas från 450 till 480 dagar med ytterli-
gare 30 dagar reserverade enbart för
mamman eller pappan. Det innebär att
60 av de totalt 390 föräldrapenningda-
garna med ersättningsnivå 80 procent av
SGI inte går att överlåta. 

De 90 så kallade garantidagarna kal-
las nu för lägstanivådagar och ersätts
även fortsättningsvis med 60 kronor per
dag. Ändringen gäller för barn födda
från och med den 1 januari 2002. 

Möjligheten att ta ut åttondels föräld-
rapenning har införts i lagen om allmän
försäkring. Förälder ges nu även rätt en-
ligt föräldraledighetslagen att förkorta
sin arbetstid med en åttondel av normal
arbetstid. Tidigare fanns redan möjlighe-
ten att ta ut en fjärdedels, halv, tre fjärde-
dels eller hel föräldrapenning och att för-
korta sin arbetstid i samma utsträckning.

Alla ovan beskrivna ändringar i lagen
– förutom det utökade antalet föräldra-
penningdagar –- gäller även för barn
födda före den l januari 2002. 

Ändring i semesterlagen 
(gäller från och med den 1 juli 2001) 
Semesterlagen (SemL) är ändrad med
anledning av den nya studiestödslag som
gäller från och med den 1 juli 2001.
Ändringen gäller bestämmelsen om se-
mesterlönegrundande frånvaro vid ut-
bildning. 

Ledighet för utbildning är nu se-
mesterlönegrundande om arbetstagaren
får särskilt utbildningsbidrag. Det inne-
bär att ledighet för utbildning med kort-
tidsstudiestöd eller vuxenstudiebidrag
inte länge är semesterlönegrundande
frånvaro, på grund av att korttidsstudi-
estödsreglerna har ändrats och vux-
enstudiebidraget avvecklats. 

För dem som redan beviljats studie-
stöd enligt de gamla reglerna gäller
SemL i dess gamla lydelse enligt över-
gångsbestämmelse.

Lena Arwidson
ombudsman, förhandlings-
avdelningen
lena.arwidson@slf.se
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