medlem
Intresse för fortbildning
Läkarförbundets nätverk för
fortbildningsfrågor ger dig
möjlighet att träffa kollegor
med samma intresse. Kom
och lär av varandra.

Läkarnas fortbildning är både en ange-

lägen och aktuell fråga för läkarkåren.
Det finns många läkare som är engagerade
i fortbildningsfrågor. För att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner
inom läkarkåren har Sveriges läkarförbund
skapat ett nätverk där alla läkare med engagemang i fortbildningsfrågor är välkomna
att delta.
En aktuell fråga

Nätverket för fortbildning är också ett
viktigt bollplank för Läkarförbundet. Det
ger oss möjlighet till bred förankring inom
läkarkåren i vårt arbete med frågorna.
Läkarförbundet arbetar bland annat

för att specialisternas fortbildning ska
granskas på liknande sätt som AT- och
ST-läkares utbildningar gör idag, och vi
tar fram en modell för hur detta kan ske.
En annan viktig fråga är hur vårdvalsmodeller kan påverka fortbildningens förutsättningar.
Vill du delta i nätverket?

Kontakta gärna Läkarförbundet om du är
engagerad i fortbildningsfrågor och vill
ingå i nätverket. Nästa träff är den 25
oktober i Stockholm.
Besök www.lakarforbundet.se eller mejla
ylva.oijvall@slf.se för mer information.

en dag om etik
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Alla har hört talas om begreppet ”Vetenskap och
beprövad erfarenhet – sjukvårdens heliga graal”
men vad innebär det egentligen?
Välkommen till Läkarförbundets och Läkaresällskapets
gemensamma etikdag! här diskuterar vi frågor som:
Vilken vetenskap avser begreppet? när blir erfarenhet
beprövad? hur fungerar begreppet i klinisk vardag?
Fungerar begreppet i relation till svåra etiska ställningstaganden?
Tid: den 7 november klockan 10-16.
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.
Anmälan: Senast den 28 oktober.
e-post: agneta.ohlson@sls.se,
telefon: 08-440 88 75.
Seminariet är kostnadsfritt,
lunchsmörgås serveras.

StatLIgt anStäLLd?
Lär dIg mer om dIna möjLIgheter.
du som är statligt anställd är välkommen till Saco-S
touren. Under hösten reser Saco-S runt i landet för att
möta medlemmar och berätta om hur du kan påverka din
löneutveckling, arbetstid, dina semesterdagar och din
pension. Saco-S bjuder på kaffe och fralla en halvtimme
innan seminariet börjar och avslutar med förfriskningar
och mingel.
Läs mer om när Saco-S besöker en ort nära dig och anmäl
dig via www.saco-s.se

Välkommen!
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