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medlem

@

Läkarförbundets skrift ”Härmed intygas att ...” är en vägledning att använ-

da när du som läkare ska skriva intyg och utlåtanden.

Att skriva intyg

I skriften ”Härmed intygas att ...” kan 
du ta del av råd om till exempel formalia, 
språk, objektivitet, integritet, kompetens 
och handledning. 

Vägledningen syftar till att i alla samman-
hang garantera professionella och sakliga 
intyg och utlåtanden, värna läkarens in-
tegritet mot uppdragsgivaren samt upp-
rätthålla en god och värdig anda inom 
läkarkåren när man ger medicinska ex-
pertbedömningar. 

Vägledningen är tillämplig för alla 
som utfärdar expertutlåtanden och intyg 
i egenskap av läkare i Sverige.

Beställ eller ladda ner foldern på 
www.lakarforbundet.se under fliken 

Etik & ansvar. Logga in som medlem.

Student
Tjänst som läkarassistent
Att arbeta inom sjukvården ger dig som student en god 

inblick i ditt framtida yrkesliv. Så kallade läkarassistent-

tjänster har blivit allt vanligare, och erbjuds nu mera på 

flera sjukhus. 

Utbildningstjänst
Läkarassistenttjänsten är avsedd att vara en ren utbildningstjänst. 
Som assistent får du alltså inte utföra något självständigt läkar-
arbete, och därför är det mycket viktigt att alla moment utförs 
under handledning. 

Tänk på detta
Läkarassistenttjänsten omfattas inte av Läkarförbundets kollek-
tivavtal, eftersom det enbart reglerar läkararbete. Det finns därför 
inga tydliga regler för lön och övriga anställningsvillkor. Det är 
viktigt att se till att du inte utnyttjas som extra arbetskraft. Dis-
kutera noga igenom anställningsvillkor och arbetsinnehåll med 
din arbetsgivare innan du påbörjar tjänsten. Tänk på att lönen 
förhandlas individuellt. 

Läs mer i foldern ”Rekommendationer vid tjänstgöring som  
läkarassistent”, som du kan ladda ner på  
www.lakarforbundet.se under fliken Karriär/Student.

Se till att du inte går miste om något! 
Lämna din e-postadress till Läkarförbundet. Då får du vårt 
nyhetsbrev där vi berättar om aktuella frågor, presenterar 
fakta och lyfter fram förmåner för dig som medlem. 

På www.lakarforbundet.se kan du kontrollera och ändra 
dina kontaktuppgifter under fliken Medlem.

Möt våren i Skanör!
Boka Läkarförbundets lägenheter: 
www.lakarforbundet.se/fritidshus
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