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medlem

Mer tid över  
med autogiro
Betala din medlemsavgift med 
autogiro så får du mer tid över till 
sådant du hellre vill göra. 

Du hittar formulär på: 
www.lakarforbundet.se/autogiro

Egen kopp i  
fikarummet?
I Läkarförundets medlemsbutik hittar 
du profilprodukter för läkare.

www.lakarforbundet.se/
medlemsbutik

Branschen för privata utförare av of-
fentligt finansierad vård växer och kan 
antas fortsätta göra det. Sveriges läkar-
förbund vill stödja utvecklingen av bra 
privata utförare inom vård och ser arbets-
miljön som en nyckelfråga. 

Ett problem för primärvården är bristen 
på allmänläkare. Det framhåller Arbets-
miljöverket även som ett arbetsmiljöpro-
blem för övriga personalgrupper inom pri-
märvården. Det ställs allt högre krav på 
produktivitetsökning inom vården. Det 
aktualiserar frågan hur läkarna som re-
surs används bäst. Inom vården och den 
medicinska verksamheten måste produk-
tivitetsmål vara nära kopplade till vårdens 
kvalitet. Förutsättningarna för att kunna 
ge patienterna god vård är en nyckelfak-
tor som också kan avgöra läkarnas ar-
betsmiljö.

Läkarförbundet kommer att göra en 
riktad satsning på skyddsombud inom 
privat sektor. Syftet är att aktivera och 
stärka det lokala arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatser runt om i landet. Satsningen, 
som vänder sig till medlemmar och ar-
betsgivare, kommer delvis att finanserias 
genom stadsbidrag. 

Läkarförbundets lokalföreningar kom-
mer att utse ett regionalt skyddsombud 
inom respektive region. Ett regionalt 
skyddsombud har samma rättigheter som 
ett skyddsombud enligt arbetsmiljölagen, 
men de har även rätt att tillträda arbets-
platser där de själva inte har sin anställ-
ning. Dessa regionala skyddsombud kom-
mer att bedriva uppsökande verksamhet 
för att informera lokala skyddsombud, 
medlemmar och arbetsgivare.

För att stärka arbetet med arbetsmiljöfrågor inom privat sektor 
genomför Läkarförbundet en riktad satsning.

112:-
för fyra koppar  

Kollegialt nätverk – läkare stödjer läkare
Alla kan hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en 
utomstående. Då kan du vända dig till rådgivarna i Läkarförbundets 
Kollegiala nätverk. Rådgivarna är läkarkollegor, de ger inte behandling, 
men är till för dig när du behöver en medmänniska och utomstående 
samtalspartner. För mer information: www.lakarforbundet.se

Läkare inom privat primärvård,
hur har ni det?
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