
3206 läkartidningen nr 47 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

Våra framträdanden på stora scen
Förbättrad patientsäkerhet räddar hundratals liv i vården, 
torsdag 12.00-12.50

Ökad medvetenhet om risker i vården kopplat till systematiskt 
förbättringsarbete och adekvat resursallokering kommer att 
öka patientsäkerheten och rädda liv inom svensk sjukvård. 
Patientsäkerhet belyses från olika perspektiv. Arrangörer är 
Läkarförbundet, SYLF och SKL.

Är medicinska misstag brott? och Tidstjuvar inom vården, 
torsdag 13.30-13.50

Läkarförbundet diskuterar patientsäkerhet utifrån två aktuella 
ämnen i läkarens vardag. Deltagare är Lena Ekelius, SYLF och 
Mikael Rolfs, Läkarförbundets centralstyrelse.

Det sjuka vädret – bota, lindra eller trösta? tors 14.00-14.50

Läkarförbundet och Läkare för Miljö arrangerar ett seminarium 
om klimatförändringarna och dess hälsoeffekter.

Möt oss i vår monter
Välkommen till Läkarförbundets och Läkartidningens 
gemensamma monter på Medicinska riksstämman, 
A04:10. Vår medlemsrådgivning finns på plats för att 
svara på dina frågor. Du möter även företrädare från 
Läkarförbundet och våra delföreningar. Kom gärna 
och diskutera med oss!

Välkommen till mingel
Läkarförbundet bjuder in till öppet hus. Välkommen att 
mingla med kollegor över en bit mat.

Tid: Onsdag den 
25 november kl. 18.00

PLaTs: Villagatan 5,  
stockholm.

Läkarförbundet på Riksstämman

Professor allan  
Cumming

A04:10

anmäL dig: www.lakarforbundet.se/mingel

Läkarförbundets symposier
Ett nationellt core curriculum för den 
svenska läkarutbildningen,  
onsdag 12.30-14.00

Att definiera vilka kompetenser en läkare 
behöver besitta bör föregå förändringar av 
läkarutbildningen. Seminariet är en unik 
möjlighet att lära mer om hur man resonerar 
kring läkares utbildning utanför Sveriges 
gränser. Seminariet har internationell 
tyngd. Bland deltagarna finns professor 

Allan Cumming från Edinburgh och professor Stefan Lindgren 
ordförande i World Federation for Medical Education.

Vad är målet för AT – kan det uppfyllas och hur  
säkerställer vi kvaliteten? onsdag  14.30-16.00  
Bland deltagarna finns Brita Bergseth, Högskoleverket, Kerstin 
Sjöberg, SKL och representanter från Socialstyrelsen. 

Vet vi vad vi gör och gör vi vad vi ska med  
ALF-forskningsmedel? fredag 10.30-12.00

Bland deltagarna finns regeringens utredare Olle Stendahl, 
Hannie Lundgren som arbetar med forskningsfrågor i Region 
Skåne och Håkan Billig, Vetenskapsrådet.

Läkarförbundet deltar på bred front 
under medicinska riksstämman den 

25-27 november. möt oss där!


