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medlem

Etikdag

AT-mässan är en unik chans för dig som studerar på de tre 
sista terminerna på läkarutbildningen, att hitta din kommande 
AT-placering. 
På plats finns AT-rekryterare och representanter från flera arbets-
givare runt om i landet. Läkarförbundet föreläser om AT och dess 
innehåll samt om dina villkor ute på arbetsplatsen. Vi berättar 
också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nybliven läkare. 

Arrangör: Medicine Studerandes Förbund i samarbete med Lä-
karförbundet och Läkartidningen.

Välkommen!

AT-mässa

Umeå 11 september kl. 17.00
Hörsalen Betula, Norrlands universitetssjukhus
Uppsala 12 september kl. 17.00
Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset
Stockholm 13 september kl. 17.00
Stora skrivsalen, Berzeliuslaboratoriet, Karolinska Institutet 
campus, Solna
Göteborg 18 september kl. 18.00
Academicum, Medicinaregatan 3
Malmö 19 september kl. 18.00
CRC, Skånes Universitetssjukhus
Linköping 20 september kl. 17.00 
Glasentrén och Berzeliussalen, Universitetssjukhuset

Läkarrollen i förändring – från  
läkekonst till kugge i maskineriet
Den traditionella läkarrollen utmanas idag från flera håll. Pa-
tienternas autonomi och valmöjlighet betonas allt tydligare 
samtidigt som sjukvårdssystemet blir mer och mer genom-
reglerat. Vilka etiska utmaningar innebär denna förändring 
av läkarrollen? 
Läkarförbundet och Läkaresällskapet hälsar välkommen till en 
gemensam etikdag den 5 oktober i Stockholm. 
Program och anmälningsuppgifter finns på: www.sls.se

Karriärkväll
Vill du få inspiration av andra läkares karriärval, mingla och 
knyta kontakter med potentiella arbetsgivare under några tim-
mar en kväll? Välkommen att anmäla dig till någon av höstens 
karriärkvällar.

8 oktober  Göteborg
24 oktober  Örebro
8 november  Umeå

För program och anmälan www.lakarforbundet.se/karriarkvall 
Arrangör: Läkartidningen och Läkarförbundet.

5 OkTObeR

Rättelse om visstidsanställning

Vi vill göra en rättelse i texten på medlemssidan i Läkartid-
ningens nr 32/33, gällande de nya reglerna om visstidsan-
ställning inom kommunal sektor:
Från och med den 1 oktober 2012 övergår din anställning 
till tillsvidareanställning om du under sammanlagt tre år 
under en femårsperiod haft såväl allmän visstidsanställning 
som vikariat. .

På gång i höst


