
2538 läkartidningen nr 48 2011 volym 108

08-790 33 00 • www.lakarforbundet.se • info@slf.se
Redaktör och ansvarig för sidans innehåll: Linda.tidekrans.moller@slf.se

medlem

Hälso- och sjukvårdens uppbyggnad i Sverige förändras och allt fler av 

Läkarförbundets medlemmar återfinns inom privat driven vård, en del som 

anställda och andra som egenföretagare. 

näringspolitiska området. Däremot saknar 
vi egen kompetens för att ge rådgivning 
inom rent affärsjuridiska och bolagsrelate-
rade frågor. Vi ser därför över möjligheten 
att samarbeta med en extern part för att 
även kunna erbjuda denna service.

Delföreningar bör ej driva bolag
Som enskild medlem i Läkarförbundet är 
det, förutom det centrala medlemskapet, 
även obligatoriskt att vara medlem i en 
yrkesförening och en lokalförening. Läkar-
förbundets yrkesförening Svenska Privat-
läkarföreningen (SPLF) har på eget initiativ 
startat servicebolag för att ge service till 
sina medlemmars bolag. Läkarförbundets 
centralstyrelse har av flera skäl inte ansett 
det lämpligt att i en obligatorisk förbunds-
struktur ge utrymme för delföreningar att 
driva egen bolagsverksamhet. Därav central-

styrelsens beslut att SPLF ska avveckla sina 
servicebolag. 

Förstärkt service
Läkarförbundet kommer att utveckla vår 
service, rådgivning och påverkansarbete 
inom området för privat driven vård. Vi 
räknar med att kunna erbjuda tjänster 
med stöd i affärsjuridiska och bolagsre-
laterade frågor i samarbete med en extern 
part från och med årsskiftet. Tillsammans 
med SPLF och Svenska Distriktsläkarför-
eningen (en annan yrkesförening inom 
Läkarförbundet med många företagande 
medlemmar), kommer vi inom de närmsta 
veckorna att träffa Vårdföretagarnas led-
ning för att diskutera småföretagens behov 
av stöd i arbetsgivarfrågor.

Läkarförbundet vill erbjuda ett med-
lemskap som ger dig nytta.

Läkarförbundets service till  
företagare och privatpraktiker

Regeringen ska se över 
läkarnas utbildning 
fram till legitimation.  

Stefan Lindgren, professor i internmedicin 
och ordförande i Läkaresällskapets utbild-
ningsdelegation, har fått i uppdrag att göra 
utredningen. Uppdraget ska slutredovisas 
i december 2012.

Utredaren ska se över utbildningens 
innehåll, struktur och omfattning, göra 
en översyn av den praktiska utbildningen 

Läkarutbildningen ses över 
och föreslå åtgärder för att förbättra forsk-
ningsanknytningen. Utredaren har att fö-
reslå en minst sexårig utbildning.

En förlängd läkarutbildning kräver en 
ordentlig översyn av innehållet och inte 
bara en termins extra studietid. Det bådar 
gott att utredaren liksom Läkarförbundet 
vill se en mer målstyrd utbildning. Läkar-
förbundet är mycket positivt till en för-
stärkt forskningsanknytning, även med 
tanke på den framtida forskarförsörjningen 

inom svensk klinisk forskning.
Det är första gången på över 40 år som 

läkarutbildningen ses över. Läkarförbun-
det välkomnar utredningen och ser fram 
emot ett nära samarbete med utredaren. 
Det allra bästa vore dock att ta ett samlat 
grepp på utbildningen hela vägen fram till 
specialistläkarkompetens. Läkarförbundet 
förutsätter att utredaren koordinerar sitt 
arbete med Socialstyrelsens planerade över-
syn av specialitetsindelningen.

Denna utveckling ställer nya krav på 
service. Det pågår en utredning inom 
Läkarförbundet kring hur organisationen 
bör anpassas till förändringar i omvärlden 
och en viktig del i denna utredning är 
hur vår serviceverksamhet inom privat 
driven vård ska utvecklas.

Rådgivning och påverkansarbete
Läkarförbundet bedriver ett omfattande 
påverkansarbete kring systemen som 
styr den privata vården och hälso- och 
sjukvården i stort. Förbundets kansli ger 
omfattande rådgivning till privatprak-
tiserande och företagande medlemmar 
i frågor som bland annat rör hälso- och 
sjukvårdsjuridik, vårdavtal, taxan och 
etableringsmöjligheter. Förutom vår ser-
vice kring förhandling och juridik har 
vi även förstärkt vår resurs inom det 
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