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Har politiker ett ansvar
för sjukvårdens
arbetsmiljö?
Det är en av frågorna som berörs i Ar-
betsmiljöverkets skrift ”Så kan du som
politiker hantera arbetsmiljöfrågor”.

I skriften anges att politiker i fullmäktige
och nämnd/styrelse är yttersta represen-
tant för landstingen som arbetsgivare. Som
politiker i sjukvårdsnämnd/styrelse skall
man se till att arbetsmiljölagen följs i
nämndens/styrelsens verksamhet.

I skriften anges att nämnden/styrelsen
har bland annat följande uppgifter:

• Se till att verksamheten drivs i enlighet
med arbetsmiljölagstiftningen.

• Se till att konkreta
arbetsmiljömål tas
fram.

• Se till att förvalt-
ningschefen får upp-
gifter, befogenheter
samt resurser och
kompetens för att dri-
va det systematiska ar-
betsmiljöarbetet.

• Ge förvaltnings-
chefen rätt att fördela
uppgifter, befogen-
heter och kompetens ut i organisationen
så att det systematiska arbetsmiljöarbetet
kan drivas ute på arbetsplatserna.

• Se till att konsekvenser för arbetsmiljön
bedöms vid förändringar.

• Ta upp arbetsmiljöinvesteringar i den
årliga budgeten.
Skriften ”Så kan du som politiker hantera
arbetsmiljöfrågor kan laddas ner som pdf-
fil från Arbetsmiljöverkets hemsida:
www.av.se eller beställas kostnadsfritt från
Publikationsservice. Ange nr 563.
E-post: publikationsservice@av.se
Postadress: Box 1300, 171 25 Solna
Telefon: 08-730 97 00
Fax: 08-735 85 55

All information studenter
behöver – samlat på en sida

Vi vill göra vardagen för dig som medicin-
student lite enklare. Därför har vi samlat
all information du behöver på vår webb-
plats lakarforbundet.se/student.

Alltid aktuell information
Läkarförbundet har tidigare gett alla stu-
derande medlemmar en AT-handbok med
information. Nu talar vi istället om allt du
behöver veta via vår webbplats. På så vis
blir informationen mer tillgänglig för dig
samtidigt som vi alltid kan erbjuda dig
aktuella uppgifter.

Svar på många frågor
Webbplatsen lakarforbundet.se/student
spänner över ett brett område. Här kan
du läsa om vilka regler som gäller för vika-
riat, praktiska tips för dig som söker jobb,
råd till din löneförhandling, aktuell löne-
statistik, hur du går tillväga för att jobba
utomlands, vilka försäkringar du kan få
som student, vad vi som fackförbund kan
hjälpa dig med och mycket, mycket mer.

Information om AT-block
På webbplatsen hittar du även AT-gui-
den. Med hjälp av den kan du enkelt söka
uppgifter om AT-blocken på Sveriges sjuk-
hus. Här kan du bland annat se hur många
platser de olika sjukhusen har, vilken lön
de erbjuder, hur lång tjänstgöringen är,
hur bostadsmarknaden ser ut på orten och
praktiska kontaktuppgifter. Ett smidigt
verktyg för dig som söker AT.

Din del av Läkarförbundet
På lakarforbundet.se/student hittar du
även Medicine Studerandes Förbund
(MSF). Det är den del av Läkarförbundet
som du tillhör som student. MSF arbetar
för din situation. Förutom att bevaka och
påverka frågor som är viktiga för studenter
och blivande läkare, hjälper de dig med
rådgivning och facklig information.

Naturligtvis är du också välkommen
att besöka Läkarförbundets huvudsida:
lakarforbundet.se. Här hittar du informa-
tion som berör läkare.

www. lakarforbundet.se/student

Snabba nyheter via e-post
Vill du snabbt kunna få viktig information från
Läkarförbundet, våra delföreningar och Läkartidningen?
Lämna din e-post på www.lakarforbundet.se


