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För mer information om förbundet,
kontakta oss gärna på

telefon 08-790 33 00 eller besök
www.lakarforbundet.se

Ansvarig för förbundssidor: Elisabeth Frostell,
informationschef

Rekommendationer för
läkarassistenter
Läkarförbundet har tagit fram ett infor-
mationsmaterial med rekommendationer
för tjänstgöring som läkarassistent. Infor-
mationen har spridits till alla verksam-
hetschefer och den finns även tillgänglig
på vår webbplats www.lakarforbundet.se.

Sjukvårdsfrågor i media
Är du intresserad av att veta vad tidningar,
tv och radio runt om i landet skriver om
sjukvården? I så fall rekommenderar vi ett
besök på Läkarförbundets webbplats. Här
hittar du alltid aktuella länkar till artiklar
som bland annat handlar om Läkarför-
bundet och våra delföreningar, arbetsmil-
jön i sjukvården, utbildningsfrågor och
andra aktuella ämnen.

Gör så här

• Besök www.lakarforbundet.se
• På förstasidan hittar du rubriken:

Läkarförbundet i media. Här ligger
tre utvalda artiklar.

• Klicka på ”Läs mer”för att se fler ar-
tiklar.

• Sidan du kommer till är en länksam-
ling. Klicka på de artiklar du finner
intressanta.

• Det finns även en sökfunktion om
det är någon speciell fråga du letar
efter.

Ny chefsförhandlare vid
Sveriges läkarförbund
Läkarförbundets nuvarande förbundsse-
kreterare Conny Gustafsson kommer att
efterträda Edel Karlsson Håål som operativt
förhandlingsansvarig och benämnas chefs-
förhandlare. Conny Gustafsson tillträder
den 1 mars 2004.

Conny Gustafsson har haft ett flertal
olika roller inom Läkarförbundet. Han
var biträdande förhandlingschef fram tills
för två år sedan då han blev förbundsse-
kreterare.

Arbetslivsgruppen
Arbetslivsgruppen (ALG) är Läkarförbun-
dets centrala, operativa grupp som arbetar
med frågor kring läkarnas arbetslivsvillkor.
Genom olika aktiviteter stödjer, utvecklar,
informerar och samordnar ALG det om-
fattande arbete som bedrivs inom hela
Läkarförbundet, både lokalt, regionalt och
centralt med att förbättra läkarnas arbets-
miljöförhållanden.

Några aktuella frågor som ALG arbetar
med är bland annat konsekvensbedöm-
ningar av arbetsmiljön vid nedskärningar,
implementering av EUs arbetstidsdirektiv,
regler kring jourarbete för gravida läkare,
samt arbetsmiljöaspekten i samband med
att en läkare blir anmäld.

Arbetslivsgruppen har också kontakter
inom området med exempelvis Riksdag
och regering, Landstingsförbundet, den
arbetslivsrelaterade forskningen, Arbets-
miljöverket och Arbetslivsinstitutet samt
företagshälsovården för att få till stånd en
positiv utvecklingen av läkarnas arbets-
situation.

Arbetslivsgruppen består av:
Förtroendevalda
Ordförande Marie Wedin, Benny
Ståhlberg, Ulla Werlenius, Suzanne
Röhstö och Johan Adler

Från kansliet:
Conny Gustafsson, Anders Bengtsson,
Inger Löfvander och Linda Tidekrans
Möller.

Kontakta gruppen via:
Sekreterare Ragnar Kristensson
E-post: ragnar.kristensson@slf.se
Telefon: 08-790 35 09

Utbildnings- och
forskningsdelegationen
Utbildnings- och forskningsdelegationens
(UFOs) uppgift är att bereda utbildnings-
och forskningsfrågor till centralstyrelsen.

UFO är verksamma inom alla steg i
läkarnas karriär, från grundutbildning till
fortbildning och forskning. Här följer en
kort presentation av några av UFOs pro-
jekt. Varje år genomför gruppen en enkät
över grundutbildningens kvalitet, arbetar
med kvalitetsarbete inom vidareutbild-
ningen genom bland annat målbeskriv-
ningar och bättre handledning. UFO har
tagit fram utbildningsböcker för AT och
ST i samarbete med Svenska Läkaresäll-
skapet. UFO arbetar med dokumentation
av fortbildning som ett stöd för läkare. I
samarbete med Läkaresällskapet tittar
UFO på vilka hinder och incitament det
finns för forskning, studerar villkor för
den patientnära forskningen samt vilka
möjlighter det finns att bedriva forskning
utanför universitetsjukhusen.

UFO ska vara policybildande och driver
självständigt ett antal projekt kring ut-
bildnings- och forskningsfrågor. UFO
fattar egna beslut rörande de flesta frågor
inom området, men principiella eller över-
gripande frågeställningar underställs Lä-
karförbundets centralstyrelse för beslut.

 Årligen arrangeras ett gemensamt
möte med universitetsorternas läkarför-
eningar.

Utbildnings- och forsknings-
delegationen består av:
Förtrodendevalda:
Ordförande Bernhard Grewin, Thomas
Zilling, Anton Holmgren, Åsa Granquist,
Johan Zelano, Anders Nilsson, Ewa Hell-
berg, Gunilla Odensjö, Bo von Shoultz ,
och Anders Ekbom(adjungerad). Dess-
utom medverkar anställda på kansliet.

Kontakta gruppen via:
Sekreterare: Turid Stenhaugen
E-post: turid.stenhaugen@slf.se
Telefon: 08-790 33 65

Arbetsmiljö och utbildning

Läkarförbundet arbetar med ett brett spektrum av frågor. En del
frågor har vi bedömt som så viktiga för våra medlemmar att vi har bildat
särskilda arbetsgrupper kring dem. Här presenterar vi två av våra många
arbetsgrupper lite närmare.

– några viktiga frågor för läkare


