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medlem

Vad tycker du  
om primärvårdens 
läkarbemanning?

Den 15 mars publicerade Läkar-
förbundet en kartläggning av pri-
märvårdens läkarbemanning som 
visar att det saknas minst 1 400 
heltidsarbetande specialistläkare 
i primärvården. På vår hemsida 
samlar vi nu även in åsikter från 
dig som arbetar inom primärvår-
den. Gå in och svara!  
• Vad tycker du är orsaken till  
 dagens bemanningsproblem i 
primärvården? 

• Vilka frågor tycker du Läkarför-
bundet ska driva för att komma 
tillrätta med dagens bemannings-
problem i primärvården?

www.lakarforbundet.se/1500

Läkarförbundet genomförde innan årsskiftet en medlemsundersökning bland 1000 medlemmar. 

1000 tyckte till om medlemskap

– Det här resultatet överraskade oss 
lite, men gjorde oss samtidigt glada. Det 
känns bra att våra medlemmar värderar 
det arbete förbundet lägger ner på kollek-
tivavtal och arbetsvillkorsförhandlingar 
högt. Det är mycket arbete som sker i 
bakgrunden kring detta som är svårt att 
kommunicera, säger Kristina Eriksson, 
kommunikationschef på Läkarförbundet.

Medlemsundersökningen visar också att: 

•  Sex av tio skulle rekommendera 
medlemskap till en kollega 

•  En av fem inte tycker att de känner 
till förbundets verksamhet 

• Ju bättre medlemmen uppger att de 
känner till förbundets verksamhet ju 
nöjdare är man med medlemskapet

•  Medlemsmejl och Läkartidningens 
medlemssidor är de mest använda och 
uppskattade informationskanalerna 

Nu skruvas tempot upp i den kommunala avtalsrörelsen. Förutom en god löneutveck-
ling för Läkarförbundets medlemmar är fortbildning och hållbart arbetsliv viktiga frå-
gor för oss. Se våra två filmer på www.lakarforbundet.se/avtal2013 där Heidi och Jens 
berättar om våra viktiga krav.

Fortbildning och hållbart arbetsliv  
– viktigt i avtalsrörelsen

att förbundet ger möjlighet till individuell 
rådgivning och stöd

att förbundet driver påverkansarbete

att förbundet genomför kollektivavtals- 
och arbetsvillkorsförhandlingar

59 %
24 %

17 %

• En majoritet menar att organisatio-
nen är professionell och kunnig 

• Endast en av tre anser att organisa-
tionen är öppen för medlemmarnas 
åsikter.

Eftersom förbundet ställde flera öppna 
frågor, till exempel: Finns det något som 
Sveriges läkarförbund kan göra för att du 
ska uppfatta ditt medlemskap som mer 
värdefullt? finns det nu mycket material 
som vi ska bearbeta.

Vi vill tacka de 1000 medlemmar som 
svarat på enkäten för den ovärderliga in-
formation som ni givit Läkarförbundet!

Har du synpunkter som du vill fram-
föra om ditt medlemskap – kontakta oss 
på: info@lakarforbundet.se

I undersökningen lät vi medlemmarna 
göra en ranking bland tre orsaker till var-
för de är medlemmar. För 59 procent var 
”att förbundet genomför kollektivavtals- 
och arbetsvillkorsförhandlingar” den vik-
tigaste av de tre orsakerna.

Se FiLmen


