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medlem

Huvudtemat för den 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen den 12-13 september 
är en nollvision för vårdskador.

6:e Nationella konferensen om patientsäkerhet

12-13 
september 

2011Det krävs inte bara mål utan även visioner för att få en 
säkrare vård och omsorg. För att minska vårdskadorna 
måste vi alla arbeta tillsammans med patienten och 
närstående. Därför är huvudtemat på 2011 års patient-
säkerhetskonferens hur en nollvision för vårdskador 

Anmäl dig: www.skl.se/patientsakerhetskonferens 
Tips! Konferensavgiften är lägre om du anmäler dig före den 1 juli.

medlemskap som pensionär
Eftersom Läkarförbundets medlemmar 
upphör att arbeta vid olika åldrar har Lä-
karförbundet flexibel pensionsålder för 
medlemskapet. Det innebär att du själv 
kan anmäla dig som pensionärsmedlem 
när du inte längre är yrkesverksam. Dock 
tidigast från 61 års ålder. 

Om du inte anmäler till oss att du har 
blivit pensionär betraktar vi dig som yrkes-
verksam medlem till dess du fyller 70 år.

Individuell rådgivning påverkas
Medlemsavgiften för pensionärsmedlemmar 
är lägre, men då ingår inte möjligheten till 
individuellt fackligt stöd i frågor som rör 
yrkesverksamhet i medlemskapet. Om du 
fortfarande är yrkesverksam till viss del 
rekommenderar vi dig därför att kvarstå 
som yrkesverksam medlem eftersom det 
kan uppstå frågor som du behöver vår hjälp 

I medlemskapet som pensionär ingår:
Individuell rådgivning Du får personlig rådgivning och biträde inom pensions-

frågor, men inte i frågor som rör yrkesverksamhet.

Läkartidningen 42 nummer per år av sveriges ledande medicinska   
vetenskapliga tidskrift.

Medlemsförmåner erbjudanden inom bland annat resor, fritidsboende,   
litteratur och kultur.

Inflytande som medlem har man möjlighet att påverka Läkarför-  
bundets  arbete.

Information tillgång till Läkarförbundets fackliga och politiska   
information.

Frivilligt medlemskap som pensionärsmedlem väljer du själv om du vill vara  
medlem i  Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar.

med. Vår individuella rådgivning kan till 
exempel handla om ansvarsärenden, löne-
rådgivning, förhandlingshjälp eller gransk-
ning av anställningsavtal.

SoMMARkAMpAnj! billigt boende i Läkarförbundets gästrum i stockholm
www.lakarforbundet.se/fritidshus

som medlem i Läkarförbundet kan du själv välja när ditt 
medlemskap ska övergå från yrkesverksam till pensionär.

kan motivera alla i arbetet för en ökad patientsäkerhet. 
Den nya patientsäkerhetslagen stödjer detta arbete.

Konferensen sker i samverkan med bland annat 
sveriges läkarförbund.
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