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Kartläggning av läkares arbetsmiljö

Välkommen till Läkarförbundets studierektorskonferens den 
12 april. Under dagen kommer vi bland annat att reflektera 
kring handledarutbildning och vilka krav som bör ställas på 
handledares kompetens. Några frågor som kommer att disku-
teras är om handledare är utbildade, var vårdgivarens riktlinjer 
finns, och om specialitetsföreningarnas rekommendationer är 
uppdaterade?

Ett nätverk för dig som är studierektor
De återkommande studierektorskonferenserna syftar till att 
informera dig som är studierektor för AT- eller ST-läkare om 
aktuella frågor. Konferenserna är också utmärkta tillfällen att 
träffa, och inspireras av, andra studierektorer.

Många läkare upplever att de har en pressad vardag. 
För att vända den utvecklingen arbetar Läkarförbundet 
aktivt med arbetsmiljöfrågor. Nu genomför vi en arbets-
miljöenkät i samarbete med forskare vid Stockholms 
universitet för att synliggöra de faktorer som påverkar 
arbetsmiljön. 

Enkäten innehåller bland annat frågor kring hur 
verksamheten styrs och organiseras, vilka krav som ställs, 
vilka möjligheter till inflytande och socialt stöd det finns, 
samt kring hur sömn och arbetstider fungerar. 

Enkäten skickas med post till ett representativt urval 
av Läkarförbundets medlemmar under april månad. Det 
är du som arbetar inom hälso- och sjukvården som bäst 
kan svara på hur din vardag fungerar. Vi är medvetna om 
att det är en omfattande enkät men vi ber dig ändå att ta 
dig tid att svara. Dina svar är värdefulla i vårt fortsatta 
arbete. Tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljön för oss 
läkare.

 För att synliggöra läkares 
arbetsmiljö genomför Läkarförbundet 
en arbetsmiljöenkät i samarbete med 

forskare vid Stockholms universitet.  

Studierektorskonferens med fokus på handledarutbildning
Läs mer om din roll som studierektor och om studierektors-

konferensen på Läkarförbundets webbplats www.lakarforbundet.
se/studierektor. Anmäl dig senast den 1 april. 

Välkommen!

Studierektorskonferens
När: 12 april klockan 10-16, Stockholm

För vem: Studierektorer för AT- och ST-läkare

LäS mer oCH ANmäL DIG: 
www.lakarforbundet.se/studierektor
Anmäl dig senast den 1 april
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