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medlem

En större mångfald arbetsgivare 
inom hälso- och sjukvården och 
Sveriges medlemskap i EU har 

öppnat fler karriärvägar för läkare. Möj-
ligheterna och valen är många.

Oavsett på vilket steg du befinner dig 
i din karriär – student, examen, legitime-
rad, specialist – finns många möjligheter 
till karriärval. Hur du väljer påverkar dina 
möjligheter att välja arbetsgivare och sek-
tor liksom möjligheten att bedriva egen 
verksamhet eller forskning.

Karriärplanera
Vare sig du är ny i din läkarkarriär eller om 
du har kommit en bit på väg kan frågorna 
vara många och svaren variera för varje in-
divid. Inför din karriärplanering kan du 
behöva ställa dig ett antal viktiga frågor. 

Möjligheterna är många!

Vilken specialitet ska jag välja? Kan jag byta om jag inte trivs? 

Hur ser en forskarkarriär ut? Hur blir jag chef? Jobb inom privat 

eller offentlig sektor? Hur blir jag egenföretagare? Hur ska jag 

göra om jag vill flytta utomlands och arbeta?

tema: karriär

KaRRiäRKvällaR
Under några timmar en kväll får du 
inspireras av några läkares karriärval, 
mingla och knyta kontakter med po-
tentiella arbetsgivare. Boka redan nu 
in nästa karriärkväll i din almanacka. 
29 mars Malmö
25 april Linköping 
23 maj Stockholm 
8 okt Göteborg
24 okt Örebro
8 nov Umeå
För program och anmälan  
www.lakarforbundet.se/karriarkvall

Arr: Läkartidningen och Läkarförbundet.

HuR sKa foRsKningen få 
plats i sjuKvåRden? 
6 februari stockholm 
Vi är oroade över den kliniska forsk-
ningens framtid i Sverige och har 
bjudit in berörda parter till ett samtal 
för att ge fokus på problemlösning 
och möjliga åtgärder.

Arr: Läkarförbundet, LIF, Forska!Sverige

dags att RegleRa  
läKaRnas foRtbildning?
14 mars stockholm
Välkomna till en konferens som upp-
märksammar sjukvårdens behov av 
fortbildade läkare. Läkarnas möjlig-
het till fortbildning är avgörande för 
att garantera god vårdkvalitet. Men 
hur ska läkarnas fortbildningsmöjlig-
heter stärkas i en tid med begrän-
sade resurser och växande uppdrag?
För program och anmälan  
www.lakarforbundet.se/fortbildnings-
konferens

Arr: Läkarförbundet

ReKRyteRingsmässa
10-11 februari Kulturhuset stockholm
Läkarförbundet deltar på rekryte-
ringsmässan Bazaren för att infor-
mera om läkares olika karriärvägar. 
Mässan riktar sig i första hand till dig 
som är ny i Sverige. Välkommen!

Arr: Saco m.fl.

Ett vanligt sätt är att dela upp frågorna i 
tre steg; Vad kan/gör jag idag?, Vad vill 
jag? och Hur kommer jag dit? 

För att fundera kring dessa frågeställ-
ningar kan du ladda ner en frågemall på 
www.lakarforbundet.se. 

Tips och råd
På www.lakarforbundet.se under fliken 
karriär hittar du råd och information 
om hur du kan tänka inför din framtida 
yrkeskarriär.

Här finns information om olika karri-
ärvägar exempelvis forskare, chef, egenfö-
retagare, utlandsarbete eller arbete inom 
läkemedelsindustrin. Här finns också kon-
kreta tips när du ska skriva personligt brev 
och CV samt inför en förestående anställ-
ningsintervju.  

Event och 
seminarier
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