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medlem

Mitt medlemskap
Jag engagerade mig fackligt under min tid som AT-läkare. Vi i 

AT-läkargruppen hade svårt att nå fram med förbättringsförslag till 
sjukhusledningen. Genom att kanalisera förslagen via SYLF och 

Läkarförbundet fick vi inflytande så att förändring blev möjlig. När 
jag nu ser på AT-läkarnas villkor på Akademiska sjukhuset tycker 
jag att de flesta frågor vi då kämpade för faktiskt har realiserats 

och det hade aldrig blivit möjligt utan SYLFs AT-ranking och 
Läkarförbundets lokala organisation.

Martin Sandelin, ST-läkare i lungmedicin och internmedicin vid 
Akademiska sjukhuset. Även förste vice ordförande i SYLF.

Sveriges läkarförbund är en av sam-
arrangörerna till den 6:e nationella 
patientsäkerhetskonferensen som 
går av stapeln den 12-13 septem-
ber. Programmet fokuserar på nya 
resultat från arbetet med att öka 
patientsäkerheten i vården. 

Intresset är stort och konferensen är 
fulltecknad. Läs mer: www.skl.se/
patientsakerhetskonferens

Påverka ditt  
fackförbund
Som medlem i Läkarförbundet har du 
möjlighet till inflytande. I december 
är det dags för det årliga fullmäktige-
mötet, som är Läkarförbundets högsta 
beslutande organ. Via din lokal-, 
yrkes- eller specialitetsförening kan 
du påverka utformningen av motioner 
och nomineringar till mötet.

Sista datum för att lämna in motioner 
och nomineringar är den 10 oktober.

Läs mer: www.lakarforbundet.se

Den kliniska forskningen är högaktuell. ALF-avtalet ska förhandlas om, det 
är en ny forskningsproposition på gång och nya strategiska forskningssatsningar 
diskuteras. 

Läkarförbundet reser runt till alla universitetsorter för att diskutera utformningen 
av ett nytt ALF-avtal och hur vi tillsammans kan stärka den kliniska forskningen. 
Kom och diskutera med oss på de orter som står närmast på tur! 

Läs mer: www.lakarforbundet.se

Vad vill du göra 
som pensonär?
Välkommen att lära dig mer om pensioner 
och få smarta tips! Som anställd inom 
privat sektor har du nytta av PTKs pen-
sionsträffar. Tillfälle ges i Göteborg den 
22 september och i Stockholm den 4 
oktober. Läkarförbundet är medlem i 
PTK och medverkar i arrangemangen.

Läs mer: www.lakarforbundet.se

Stärk den kliniska 
forskningen
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