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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

Nominera vinnare till

Framtidens läkares pris
Framtidens läkare avser
att skapa bättre arbets-
villkor, förbättra löneut-
vecklingen samt stärka
kårens självkänsla och
anseende. Sveriges läkar-

förbund stimulerar ett sådant arbete ge-
nom ett årligt pris. Priset delas ut till
läkare, som är medlemmar i Läkarför-
bundet, för att belöna insatser gjorda
för att stärka och utveckla yrkesrollen.

Läkarförbundet vill belöna föränd-
ringsidéer med bäring på hälso- och sjuk-
vården. Det kan handla om initiativ till
eller redan genomförda förändringar.
Områden som kan vara aktuella är ledar-
skap och ansvar, organisationsutveckling,
teamarbete, etik och läkekonst, delak-
tighet och inflytande, professionell ut-
veckling eller ett bättre arbetsliv.

Stipendium på 25 000 kronor
Priset består av totalt 25 000 kronor i form
av ett eller flera stipendier. Mer informa-
tion och nomineringsblankett finns på
www.lakarforbundet.se

Nomineringen skickas till:
Framtidens läkare,
Förhandlingsavdelningen,
Sveriges läkarförbund,
Box 5610, 114 86 Stockholm.

Sista nomineringsdag
Nominering ska vara inkommen senast
den 2 april.

För mer information, kontakta
Anita Gongas
Telefon: 08-790 33 43
E-post: anita.gongas@slf.se

STIPENDIUM  25 000 KR
ande anställd hos offentlig arbetsgivare un-
der minst 180 dagar före ledighet med
föräldrapenning. och att läkaren har en
månadslön överstigande 7,5 basbelopp
(2004; 24.562 kr/månad). Utfyllnadslön
utges samtidigt med föräldrapenning under
270 kalenderdagar per födsel och motsvarar
mellanskillnaden mellan högsta ersättning
från Försäkringskassan enligt ovan och 80
% av månadslönen exkl. rörliga tillägg för
t.ex. jour men inkl. fasta lönetillägg. Om
båda föräldrarna arbetar i landstinget och
vill fördela utfyllnadslönedagarna mellan
sig måste den förälder som först tar ut
föräldrapenning meddela detta till arbets-
givaren.

Föräldrapenningstillägg
från arbetsgivaren
Läkare som varit sammanhängande an-
ställd hos arbetsgivaren under minst 365
kalenderdagar före ledighet med föräldra-
penning får föräldrapenningtillägg med
belopp motsvarande 10 % av lönen. Til-
lägget utges för 30 dagar om läkaren varit
sammanhängande anställd i 365 dagar,
respektive 60 dagar om arbetstagaren va-
rit sammanhängande anställd i minst 730
kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget
utges en gång per födsel och utbetalas med
halva beloppet när ledigheten börjar och
resterande hälft efter det att arbetstagaren
arbetat 3 månader hos arbetsgivaren efter
ledigheten.

Tillfällig vård av barn
Arbetsgivaren lämnar ingen ersättning för
tillfällig vård av barn. Försäkringskassan
betalar föräldrapenning med maxbelopp
motsvarande 80 % lönen upp till 7,5 bas-
belopp under 60 dagar/år och barn.

Rätt till föräldraledighet
För rätt till föräldraledighet gäller kvalifi-
kationstid; arbetstagaren ska vid ledighet-
ens början ha varit anställd hos arbetsgi-
varen antingen de senaste sex månaderna
eller sammanlagt minst 12 månader de
senaste två åren. För att vara säker på att få
ut sin ledighet ska anmälan till arbetsgiva-
ren ske minst två månader före ledighetens
början.

Kvalifikationstid enligt ovan krävs även
när förälder vill förkorta arbetstiden med
upp till en fjärdedel för vård av barn som
inte fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår.

Undantag i kvalifikationstid gäller för
ledighet med tillfällig föräldrapenning
(VAB) och mammaledighet (hel ledighet
för mamman i samband med barns födelse
7 veckor före och 7 veckor efter förloss-
ning.)

Nytt sjukvårdspolitiskt
program - välkommen
att lämna synpunkter
Under hösten 2003 har en arbetsgrupp
ur Läkarförbundets centralstyrelse arbetat
med att ta fram ett förslag till en samlad
sjukvårdspolitik för Läkarförbundet.
Resultatet presenteras i programförslaget
”Svensk sjukvård i framtiden – finansie-
ring, styrning och struktur”. Programmet
samlar stora delar av Läkarförbundets
aktuella politik inom området, men det
innehåller också förslag till helt ny politik.

Du kan lämna synpunkter
Nu finns programförslaget tillgängligt
för alla våra medlemmar – en så kallad
öppen remiss – på vår webbplats. Det
innebär att du som medlem, i egenskap
av dig själv och dina åsikter, ges en unik
möjlighet att påverka innehållet i pro-
grammet innan det blir antaget av Lä-
karförbundets centralstyrelse.

Svara på enkäten
Välkommmen att tycka till på enkäten
på www.lakarforbundet.se.

Snabba nyheter
med e-post
Vill du snabbt kunna få viktig
information från Läkarförbundet,
våra delföreningar och
Läkartidningen?

Lämna din e-post på
www.lakarforbundet.se


