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medlem

Mer tid över med autogiro
Betala din medlemsavgift med auto-
giro så får du mer tid över till sådant 
du hellre vill göra. 

Du hittar formulär på: 
www.lakarforbundet.se/autogiro

Vi blir allt fler
Under 2011 blev vi 1 018 fler medlemmar i Läkarför-

bundet och vid årsskiftet uppgick medlemsantalet 

till 43 872 personer, det femte största förbundet 

inom Saco.

Medlemskåren växer inom samtliga medlemgrupper, 
från studenter och yrkesverksamma till pensionärer. 

Studenterna är den grupp som ökar mest med 6,3 procent. En 
orsak är att allt fler svenskar som studerar till läkare utanför 
Sverige organiserar sig och ansluter sig till MSF Utland, som 
är en del av Medicine Studerandes Förbund. I dag studerar 
runt 3 000 svenskar till läkare utanför Sverige. 

7 000 samtal till medlemsrådgivningen
Förra året tog Läkarförbundets medlememsrådgivning emot 
drygt 7 000 samtal. Här finns en unik samlad kunskap om 
läkares villkor. Du får kontakt med dem via 08-790 35 10 
eller via medlemsradgivningen@slf.se.

Läkarförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla 
verksamheten och medlemsvärdet för dig som medlem. Har 
du synpunkter, förslag, ris eller ros på vår verksamhet tar vi 
tacksamt emot dessa. 

Jan 2012 Antal medlemmar Förändring  Förändring
antal procent

Yrkesverksam 31 887 569 1,8 %

Pensionär 5 735 57 1 %

Student 6 250 392 6,3 %

Totalt 43 872 1 018 2,4 %

Arbetsmarknadsträff  
i Gdansk, Polen
Läkarförbundet och MSF möter dig 
som är läkarstudent i Gdansk den  
22 februari klockan 17.00. 

Du får då möjlighet att träffa blivande 
arbetsgivare och lära dig mer om AT 
och hur Läkarförbundet kan stötta 
dig som blivande läkare. Mötet är en 
länk mellan utlandsstudenter, Läkar-
förbundet och den svenska hälso- 
och sjukvården. Passa på att ställa 
dina frågor, mingla runt och nätverka. 

Plats: Biomedicum Ul. Debinki 1, 
Akademia Medyczna, Gdansk.

Är du intresserad av fortbildning?
Anmäl dig till Läkarförbundets fortbildnings-
konferens den 14 mars i Stockholm.  
www.lakarforbundet.se/fortbildningskonferens!

Vill du också bli medlem? 
AnSöK På www.LAKARFoRBUnDET.SE/MEDLEM

Semesterboende, prenume-
rationer och försäkringar. 
På www.lakarforbundet.se/erbjudande 
hittar du aktuella medlemsförmåner.  

Billigare böcker 
för medlemmar.
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