
1794 läkartidningen nr 39–40 2012 volym 109

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

medlem

BÅDE STRATEGI OCH PRAKTIK 
Den nationella patientsäkerhetskonferensen lägger med  
sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer  
en plattform för arbetet med patientsäkerhet. I fokus på  
den sjunde nationella konferensen är patientmedverkan och 
e-hälsa, där du får utblickar av internationella föreläsare lika 
väl som handfasta arbetssätt från svensk hälso- och sjukvård.  

Bidra till programmet genom att skickat in era goda exempel 
– hur arbetar ni för ökad patientsäkerhet? Det ger dig, din 
grupp och din organisation möjlighet att visa vad ni uppnått 
samtidigt som ni bidrar till erfarenhetsutbyte och  dialog. 
Tid: 29–30 januari 2013.  
Program och anmälan: www.patientsakerhetskonferensen.se

        
    Passa på att träffa Läkarförbundet i vår arrangörsmonter! 

@
Har vi rätt  
e-postadress 
till dig?
Uppdatera din e-postadress hos 
läkarförbundet så får du snabbare 
information från förbundet och din 
förening.  

ändra på:
lakarforbundet.se/minauppgifter,
medlem@slf.se eller
08-790 35 70

 
Ny som chef?
Är du ny i chefsrollen, eller funderar 
du på att ta klivet från medarbetare till 
chef? Då kan du komma till inspireran-
de lunchseminarier på följande orter: 

Stockholm, den 15 oktober 
Malmö, den 16 oktober 
Luleå, den 28 november

Stor Chefsdag
Skriv in den 15 november i kalendern 
om du är chef och medlem i Läkarför-
bundet. Då planerar Saco en stor Chefs-
dag på Chinateatern i Stockholm med 
kända chefer, föreläsare och forskare. 
 

www.lakarforbundet.se/chef

Inspirationsdagar 
Du som är medlem i Läkarförbundet är 
välkommen till Sacos inspirationsdagar 
om företagande i:

Stockholm, den 13 november 
Sundsvall, den 14 november

Mässa
Planerar du att starta eget eller har 
du redan gjort det? På mässan Eget 
företag, på Älvsjömässan den 11-13 
oktober finns representanter från Lä-
karförbundet på plats i Sacos monter. 
Där får du information, idéer och verk-
tyg som hjälper dig i ditt företagande.

www.lakarforbundet.se/egenforetagare
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”MÄSSAN EGET FÖRETAG”-LOGOTYPE, Vektoriserad eps-fil.
Logotypen är tänkt att alltid vara vinklad som ovan.

”KLOSSAR”-LOGOTYPE, Bitmap/photoshop-bild
Finns även med uttonad arm. Se nedan.
Placeras med fördel så att armen beskärs 
naturligt till vänster.

Exempel på kombination av ”Klossar”
och ”Eget Företag” som passar bra
vid ett stående format.

Exempel på kombination
av ”Klossar” och ”Eget Företag”
som passar bra vid ett liggande
format.

”100-SEMINIARIER”-LOGOTYPE, Vektoriserad eps-fil.
Har en vit outline om man lägger den mot bakgrund.
Man kan gärna lägga en ytterglöd i passande färg om den ligger mot vitt.

Chef
Företaga
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