
2888 läkartidningen nr 44 2009 volym 106

läkarnas fackliga och professionella organisation

Kontakta oss gärna
08-790 33 00   info@slf.se   www.lakarforbundet.se
Ansvarig för innehållet på denna sida från Läkarförbundet är Carina J. Hansson.

 IN

FO
RMATION  FRÅN

LÄKARFÖRBUNDET

Internationella beslut påverkar oss
Vi påverkas av många beslut som fattas utanför vårt lands 
gränser. Genom att aktivt samarbeta med internationella 
organisationer kan Läkarförbundet påverka frågor som berör 

svenska läkare trots att 
vi är ett litet land.

Etablerad  
lobbyorganisation
Det internationella 
samarbetet sker i olika 
organisationer på olika 
nivåer. I EU är The 
Standing Committee 
of European Doctors 
(CPME) en given 
remissinstans i frågor 
som rör folkhälsa, 
läkemedel och hälso- 
och sjukvården i stort. 

Vi påverkas av vår omvärld. Genom 
att samarbeta med internationella 
organisationer kan Läkarförbundet 

driva de svenska läkarnas intressen.

Organisationen är en etablerad lobbyorganisation och i första 
hand är det EU-kommissionen man riktar sig till. Tack vare 
sin etablerade position har CPME även kunnat närma sig det 
nyvalda parlamentet och lyfta fram frågor som man tycker det 
är angeläget att parlamentet driver.

Frågor som berör oss
Under Läkarförbundets mångåriga medlemskap har vi utvecklat 
en betydande kunskap om organisationens arbetssätt och vi 
har aktivt medverket till ett antal policies och remissvar. En av 
de allra viktigaste frågorna just nu är den gränsöverskridande 
vården i Europa. Även frågor av facklig art såsom exempelvis 
arbetstidsdirektivet har en plattform i CPME.

Den 23-24 oktober har CPME ett möte i Winchester där 
Läkarförbundet deltar. Frågor på föredragningslistan som vi är 
särskilt engagerade i är läkemedelspaketet, ledarskapsutbildning, 
mental hälsa bland ungdom och antibiotikaresistens. 

Genom Läkarförbundets aktiva arbete i CPME kan vi påverka 
utformningen av den europeiska sjukvårdspolitiken.

Behöver du någon att prata med?
Kollegialt nätverk är till för dig som behöver prata om din situation på arbetet eller i privatlivet med 
en kollega. Det kan kännas bra att prata med en annan läkare som känner till hur vardagen och livs-
situationen för läkare ser ut. Du kan vara anonym och garanteras sekretess.

De läkare som är engagerade i nätverket har under årens lopp samlat på sig mycket erfarenhet och 
stöttat många kollegor.

Ring eller mejla, vad som passar dig bäst.

Telefon: Ring Läkarförbundets växel 08-790 33 00 och begär Kollegialt nätverk.
E-post: kollegialt.natverk@slf.se
Internet: På Läkarförbundets hemsida hittar du hela listan med rådgivare: www.lakarforbundet.se


