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En blick i backspegeln

Under året som gick drev Läkarförbun-
det flera viktiga sjukvårdspolitiska frågor. 
Bland annat så bevakade vi aktivt införandet 
av vårdval i primärvården. Det resulterade 
i att en majoritet av landstingen på väsent-
liga punkter har valt regler och ersättnings-
system i linje med vårt förslag. Vi var även 
fortsatt aktiva vad gäller de framtida reg-
lerna för den öppna specialistvården, bland 
annat genom att medverka som expert i 
utredningen ”Patientens rätt”.

Läkarförbundet har fortsatt sitt arbete 
för ökade resurser till vården. Omedelbart 
efter valet utarbetades en skrivelse som 
sammanfattade förbundets krav och syn-
punkter på den hälso- och sjukvårdspolitik 
som Alliansen har gått till val på.

Bred förhandlingsverksamhet
Läkarförbundets centrala förhandlings-
verksamhet syftar till att uppnå bra förut-
sättningar och goda villkor för medlem-
marna i arbetslivet. Det innebär exempelvis 
att träffa kollektivavtal på alla sektorer där 
läkare finns anställda. Genom att vara kol-
lektivavtalspart har vi möjlighet att påverka 
innehållet i avtalen och rätt att företräda 
våra medlemmar direkt gentemot arbets-
givaren. Under året träffade vi avtal inom 
alla sektorer.

Allt fler medlemmar
Den positiva medlemsutvecklingen fortsatte 
och under året ökade vårt medlemsantal 
med 1 615 personer. Vi hälsar er alla väl-
komna till Läkarförbundet! Vid årsskiftet 
bestod förbundet av den rekordhöga siffran 
42 854 läkare. Fler medlemmar innebär att 
vi kan driva frågor som är viktiga för alla 
Sveriges läkare med större tyngd – både i 
fackliga förhandlingar och i vårt sjukvårds-
politiska arbete.

Vår organisation utvecklas
För att möta och medverka i sjukvårdens 
förändring, med nya verksamhetsformer 
och ökad mångfald, har vi inlett arbetet 
med att utveckla vår organisation. Under 
året gjordes en organisationsanalys som 
tydliggör ett behov av anpassning och för-
ändring av förbundets organisation. Full-
mäktige tog som vision att Sveriges läkar-
förbund ska vara hemvist för alla läkare 
under hela karriären, vilket ligger till grund 
för den fortsatta organisationsöversynen.

Medlemsrådgivning gör nytta
Medlemsrådgivningen utgör en central del 
av vår verksamhet. Rådgivningen sträcker 
sig över en mängd olika områden, exem-
pelvis anställningsvillkor, lön, utbildning, 

arbetstid, pension och arbetsmiljö. Inom 
området hälso- och sjukvårdsjuridik ger 
vi råd avseende exempelvis sekretess, jour-
nalförings- och intygsfrågor samt ger även 
biträde i ärenden där läkaren har anmälts. 
Antalet samtal till vår medlemsrådgivning 
ökar konstant och förra året tog vi emot 7 
400 kontakter. 

Under året genomförde vi en enkät för 
att mäta kvalitet och nöjdhet i medlems-
rådgivningen. Vi tar till oss era synpunker 
och fortsätter att utveckla verksamheten. 

År 2010 var händelserikt för Läkarförbundet. När vi nu sammanfattar året som gick kan vi 
konstatera flera framgångsrika resultat inom både vår förhandlingsverksamhet och inom 
flera av våra sjukvårdspolitiska frågor. Men det finns fortfarande mycket att göra.

Nöjdhet med medlemsrådgivning
1 instämmer inte alls – 6 instämmer helt

Kampanjpris
Under sommaren får du som medlem rabatt 
på Läkarförbundets gästrum i Stockholm.

www.lakarforbundet.se/fritidshus
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