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Fem nya enkäter
Läkarförbundet arbetar för en god hälso- och sjukvård. För att få underlag 
till vårt arbete så gör vi årligen ett antal enkäter till olika medlemsgrupper.  
Vi är beroende av dig och dina svar för att få ett bra underlag. 

Just nu planerar vi fem enkäter. Tack på 
förhand till dig som tar dig tid att ge oss 
en så tillförlitlig bild som möjligt av läkar-
rollen och läkarnas arbetssituation! 

Förbundets verksamhet
Vi är mycket intresserade av vad du 
tycker om förbundets verksamhet och 

vilken nytta du har av ditt medlemskap, 
men också vad vi kan göra bättre. I höst 
planeras därför en enkät till ett urval av 
våra medlemmar, som syftar till att mäta 
detta.

Jämställdhet
I höst följer förbundet upp sitt jäm-
ställdhetsarbete på uppdrag av full-

mäktige 2012. Vi kommer därför sända 
ut två webbenkäter. Den ena riktar sig till 
lokalföreningarna och handlar om det lo-
kala jämställdhetsarbetet. Den andra riktar 
sig till ett urval av yrkesverksamma läkare 
med frågor kring specialitetsvalet. Båda 
enkäterna är en del av uppföljningen av 
arbetet för jämställt specialitetsval. Håll 
utkik efter rapporten som kommer efter 
årsskiftet.
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Bemanningen av läkare i  
primärvården
Vi vill skaffa oss en uppfattning om 

bemanningen av läkare i primärvården. 
Verksamhetscheferna på landets vård-
centraler kommer att tillfrågas om antalet 
läkare och hur de tror att tillgången på 
ST kommer att stå sig mot efterfrågan på 
läkare i primärvården under kommande år. 
Senast en undersökning om bemanningen 
i primärvården gjordes var 1998.

Studentenkät
Under oktober sänder MSF ut en 
webbenkät till läkarstudenter i termin 

nio vid Sveriges samtliga läkarutbildning-
ar. Den handlar om den kliniska delen 
av utbildningen och undersöker frågor 
som handledarkvalité samt studenttät-
het. En liknande enkät om den prekli-
niska delen av utbildningen genomför-
des under våren, och finns att läsa på: 
www.lakarforbundet.se/msf

AT-ranking ger resultat
SYLF:s AT-ranking är ett gott exempel 
på när resultatet från en enkät efterfrå-
gas, används och får genomslag i verk-
ligheten i form av förändringar/förbätt-
ringar.  AT-rankingen bygger på en årlig 
enkät där AT-läkarna betygssätter sina 
placeringar, och även besvarar frågor om 
bland annat arbetsmiljö, forskning och 
diskriminering. Det finns goda exempel 
på sjukhus som har legat lågt ett år, in-
fört förbättringsåtgärder och sedan klättrat 
uppåt rejält. Rapporten finns att läsa på: 
www.lakarforbundet.se/sylf
    

Tack för din tid!

Medlemserbjudande 
– böcker till bra priser

Vi har alla stött på dom – människor som 
gör oss frustrerade, stressade eller till och 
med rädda. I boken ”Jäkla människa” –
beskriver författarna olika personlighets-
typer, och erbjuder en handbok i hur vi 
hanterar jobbiga människor på jobbet. Till 
och med 31 oktober köper du den med 40 
procents rabatt. 

Dessutom erbjuder Liber 20 procents ra-
batt till Läkarförbundets medlemmar på 
andra utvalda medicinböcker. De flesta av 
titlarna är nyligen utgivna men du hittar 
också ett antal klassiker som alla har rönt 
stor uppmärksamhet. 

Beställ på:  
www.lakarforbundet.se/erbjudande

40 procents rabatt just nu!


