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Med denna tidning bifogas Läkarförbundets 
folder Läkarfakta. Det är en statistisk sam-
manställning över våra medlemmar som vi 

ger ut varje år. Här kan du bland annat se hur 
fördelningen mellan olika yrkesföreningar, 

län och specialiteter ser ut.

Vilka är vi egentligen?

IT-rond – förbättrar din IT-miljö
Läkarförbundet deltar i 
veckan i konferensen Vitalis. 
Konferensen tar upp frågor 
om IT inom hälsa, vård och 
omsorg. 

Ett sätt att förbättra IT-
miljön på arbetsplatsen kan 
vara att genomföra Läkarför-

IT är ett viktigt arbetsredskap i läkares 
vardag. Läkarförbundets checklista ger 

konkret vägledning i arbetet med att 
förbättra IT-miljön på våra arbetsplatser.

IT-rond
IT-ronder genomförs som en rond, men med fokus på IT. Det 
är ett sätt att systematiskt gå igenom en IT-miljö. Det rör allt 
från praktiska problem till utbildning, haverirutiner etc. 
Med hjälp av Läkarförbundets checklista får du hjälp med 
några viktiga saker att tänka på. Några exempel:

Utse personer som ska delta – med mandat, intresse och •	
kompetens!

Gå igenom verksamhetens/processens/lokalens hårdvara, •	
mjukvara och kringutrustning. 

Gå systematisk igenom aktuella program.•	

Gå igenom utbildning kring IT-systemen.•	

Gå igenom haverirutiner.•	

Skriv protokoll.•	

Planera in och genomför uppföljningar. •	

Ladda ner hela checklistan på  
www.lakarforbundet.se/it-rond

bundets IT-rond eller medsittning. Syftet är att öka kontakten 
mellan ansvariga, leverantörer och användare och att tillsam-
mans titta på hur IT-miljön fungerar i praktiken. 

MedsITtning
Medsittning innebär att representanter för systemleverantören 
och den lokala IT-avdelningen följer med vårdpersonal under 
en halv dags praktiskt patientarbete för att se hur IT-systemen 
fungerar. Resultatet av medsittningen kan t ex följas upp på 
arbetsplatsträffar så att fler kan ta del av de ”tips och trix” som 
framkommit under dagen. 

Gästrum i Stockholm

Sommarstockholm har mycket att erbjuda. 
Ta en tur ut i skärgården eller stanna kvar 
i stan. Vi har 33 rum på en lugn gata ett 
stenkast från Stureplan.

Boka: 08-790 35 40 kl 9-12, 13-15  
bokning@slf.se

Mer information om Läkarförbundets 
övriga hus och medlemsförmåner: 
www.lakarforbundet.se/erbjudande 

Tips: Festyra vid 
prinsessbröllop!

SommarpriSer
SommarpriSer
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