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Ansvarig för förbundssidor:
Elisabeth Frostell, informationschef

1. Är ett förbund för alla läkare i Sverige.
• Formulera hur det lokala rekryteringsarbetet
sker.

2. Arbetar för medlemmarnas intresse i
ett demokratiskt system.
• Den kvinnliga och den manliga representationen
i styrelser och beslutande församlingar ska
spegla andelen kvinnor och män i
medlemssammanstättningen.

3. Verkar för att alla läkare arbetar i
enlighet med kårens etiska riktlinjer.

4. Arbetar för en tydlig läkarroll och stark
identitietskänsla inom kåren.

5. Arbetar för jämställdhet i kåren.

6. Arbetar för god utbildning och konti-
nuerlig fortbildning för alla läkare.

7. Arbetar för att skapa en väl fungerande
marknad där tillgång och efterfrågan på
läkare är i balans.
• Fortsatt bevakning av riksdagens mål om 6 000
heltidsarbetande allmänläkare i Sverige.
• Arbeta för mentorskap för läkare med
utbildning utomlands.

8. Arbetar för att alla läkare ska ha
anställningstrygghet, goda anställnings-
villkor och konkurrenskraftiga löner.
• Löneutvecklingen har tidigare formulerats som
minst i paritet med jämförbara akademiker inom
privata sektorn, men den ribban ska nu höjas.
• Läkares jour- och arbetstidsbestämmelser ska
utformas så att en god arbetsmiljö tillgodoses
med möjlighet till flexibla lösningar för individen.
• Läkarförbundet ska verka för att tidsbegränsade
anställningar i fortsättningen för upplåtna enheter
avskaffas och att anställningar på vikariat
minimeras.

9. Arbetar för svensk medicinsk forsk-
ning ska hålla hög internationell nivå och

Glad sommar!
Nu gör Läkarförbundets sidor i Läkartidningen
sommaruppehåll. Vi önskar alla våra medlemmar
en riktigt skön sommar med lediga dagar och tid
för avkoppling!

Har du bytt arbetsplats?
För att Läkarförbundet ska kunna ge dig
rätt service på lokal nivå är det viktigt att
du tillhör rätt lokalavdelning. Din lokala
läkarförening har bäst kännedom om din
arbetsplats och den nyaste lönestatistiken.
Det är i första hand till dem du vänder dig
med fackliga frågor.

Kontrollera dina uppgifter
Du ska tillhöra den lokalavdelning där
din arbetsplats ligger. Om du byter arbete
och din nya arbetsplats tillhör en ny lo-
kalavdelning vill vi gärna att du amäler
detta till oss. Samma sak gäller din övriga
föreningstillhörighet. På webbplatsen
www.lakarforbundet.se kan du själv kon-
trollera att de uppgifter vi har om dig i vårt
medlemsregister stämmer.

Gör så här
• Besök www.lakarforbundet.se
• Klicka på länken ”Ändra uppgifter” i

mittenspalten på startsidan.
• Logga in med ditt personnummer och

ditt medlemsnummer. Du hittar ditt
medlemsnummer på ditt medlemskort
och på din faktura.

• Kontrollera att uppgifterna stämmer.
Om något är felaktigt, skicka ett mail
till medlem@slf.se

läkares villkor och förutsättningar för
forskning förbättras.

10. Arbetar för att alla läkare ska ha
föredömlig fysisk och psykosocial
arbetsmiljö.

11. Arbetar för tillgänglig och högkvalititativ
hälso- och sjukvård på lika villkor för
landets alla invånare.
• Läkarförbundet arbetar för att minst 10% av
BNP används till hälso- och sjukvården år 2004
för att nationella mål och tillgänglighet och
kvalitet ska kunna uppnås.
• Läkarförbundet intensifierar arbetet inom
folkhälsoområdet.

12. Arbetar för att läkares inflytande
inom hälso- och sjukvården ökar.

13. Samarbetar internationellt för att
värna och utveckla mänskliga rättigheter,
etiken, professionens villkor och god
hälso- och sjukvård för alla.

14. Ska vara den ledande aktören inom
medicinsk debatt och information.

15. Ska ge en snabb, säker och högkvali-
tativ service till alla medlemmar.

16. Verksamheten ska bedrivas rationellt
och kostnadseffektivt.

Alla mål och delmål i sin helhet
På www.lakarforbundet.se hittar du Lä-
karförbundets visoner, mål och delmål i
sin helhet. De ger en god bild av verksam-
heten.

Motionernas behandling
I Läkartidningen nummer 23 kan du läsa
om hur diskussionerna kring motionerna
gick och vad som beslutades i frågorna.

Nya mål i Läkarförbundets verksamhet
Läkarförbundet har 16 övergripande visioner som ligger till grund för vårt
arbete. För att praktiskt kunna arbeta för dessa visioner har vi kopplat
delmål till varje vision. På Läkarförbundets fullmäktige tillkom nya delmål
som vi ska uppfylla. Här nedan presenterar vi våra övergripande visioner
och de nya delmål som tillkom.

www.lakarforbundet.se


