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Läkarförbundets framtida inrikting
Varje år träffas ordförandena i Läkarförbundets lokalföreningar för att 
lägga upp strategiska riktlinjer och diskutera övergripande frågor. Vid 
årets möte den 24-26 maj diskuterades framför allt Läkarförbundets 
organisationsöversyn och den kommande avtalsröreslen.
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medlem

Svensk sjukvård har ett behov av fler 
duktiga läkare. Läkarförbundet arbetar 
aktivt för att göra vägen till svensk legitima-
tion så smidig som möjligt för läkare med 
utländsk examen. Vi verkar bland annat 
för väl fungerande provtjänstgöring och 
snabbare etablering på arbetsmarknaden. 

En annan viktig del av arbetet är att 
underlätta introduktionen på arbetsplatser 

Hus till salu i Frankrike
Läkarförbundet byter inriktning på 
fritidshusen och säljer därför sex villor i 
Haut de Cagnes. Husen ligger i bergen 
och har fantastisk utsikt över havet. Det 
är 15 minuters bilväg till Nice flygplats 
och inom bekvämt bilavstånd finns 
museer, golfbanor, förstklassiga res-
tauranger och allt det som gör franska 
Rivieran till ett härligt semesterområde. 
Den badsugne har fyra kilometer till 
stranden eller tillgång till  pool i området.

Kontakta oss via nice@slf.se om du 
är intresserad av att köpa. Tills dess 
att husen är sålda hyr vi ut dem som 
vanligt till er medlemmar.

Idéer på nytänkande forskning
Om du har en forskningsidé som kan förbättra vård och social 
omsorg kan detta vara ett tillfälle för dig.

Vårdalstiftelsen vill driva på utvecklingen av vårdforskningen och bidra till att ny 
kunskap appliceras i vård och omsorg. Därför prövar de nu ett nytt sätt, en idéefter-
lysning, för att identifiera samhällsrelevant och nytänkande forskning. De bjuder in 
er läkare att komma med idéer till vårdforskning inom områden där behoven är stora 
och där det saknas tillräcklig kunskap.

  Vårdvalstiftelsen finansierar idéer inom tre områden; åldrandets utmaningar, 
barns och ungas hälsa och välbefinnande, samt området organisation, politik och 
styrning i vården.

Läs mer om idéefterlysningen på www.lakarforbundet.se. Du kan också kolla om 
din idé stämmer med vad de efterfrågar på www.idéprovningen.se. Kanske kan just 
din idé bli verklighet? 

Idéskisser ska vara inlämnade senaste den 26 augusti. 

och öka förståelsen för den svenska sjuk-
vårdskulturen. Vi tror att ökad mångfald 
ger sjukvården kraft att utvecklas.

Under tio års tid har Läkarförbundets 
intresseförening Internationella Läkare i 
Sverige, ILIS, arbetat med dessa frågor. Nu 
upphör föreningens verksamhet, men deras 
arbete lever vidare inom Läkarförbundets 
ordinarie verksamhet.

Läkare med utländsk examen behövs

LKT1126s1404.indd   1406 2011-06-21   14.09


