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Läkarnas kväll i
läkarnas hus

Nästan 400 läkare besökte Läkarförbundets ”Öpp-
na hus” den första december – trots snömoset och
mörkret. Värmande glögg i entrén, spännande pro-
gram och glödande samtal mellan glada doktorer
som fick se sitt hus under avspända former bidrog
till en mycket lyckad afton.

Ludvig Rasmusson,
journalist och förfat-
tare, kåserade kring
det medicinska
språket med utgångs-
punkt i de prisbelönta
artiklarna i LT.

Jonas Hultkvist, nytillträdd chefredaktör på
Läkartidningen berättade bland annat om
Läkartidningens nya form.

”Skärgårdspojkarna” stod för musikunderhållningen.

Debattören

Susanna Popova,

reflekterade

bitskt och

provokativt kring

läkarkårens syn

på sig själv i

förhållande till

media.
Förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm
var i högform när hon från scenen i klubb-
våningen matchade en Jonas Hallberg på
hugget.

I stället för att möta läkarkåren i
en monter på Stockholmsmässan
hade Läkarförbundet i år valt ett
annat sätt att möta medlemmar-
na på. De som kom till öppna
huset tycktes överens om att att
mötesformen var mycket tillfreds-
ställande.

Kvällens värdinna

ordförande Eva

Nilsson Bågenholm

Det var många som tog tillfället i
akt att titta in på Läkarförbundets
kansli på Villagatan.

Konferencier

Jonas Hallberg

Konferencier

Jonas Hallberg
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Sveriges läkarförbunds chefsförening ord-
nar temadagar och regionala möten – gärna
på initiativ av medlemmarna. Under hös-
ten 2005 har vi genomfört en temadag
om ”Att leda förbättringsarbete för att ef-
fektivisera stora organisationer” med Lars
Christer Jonson som har erfarenheter av
förbättringsarbete inom Volvo och SAAB.

Möte med nyblivna medlemmar i
Chefsföreningen har också ägt rum samt
ett IT-seminarium i samarbete med Läka-
resällskapet.

En träff med landstingens personal-
direktörer har också genomförts. Enligt per-
sonaldirektörerna har läkare som är chefer
ett gott anseende bland personaldirektörer-
na. Mötet enades bland annat om ett sam-
arbete kring en temadag om chefsrollen.

Minnesanteckningar från dessa möten
finns utlagt på Chefsföreningens hemsida
www.lakarforbundet.se/chefsforeningen

Ordföranden Ulf Swanstein har i ett
brev som i dagarna skickas till medlem-
marna via e-post tagit upp frågan om läka-
re vill vara chef och ledare.

Styrelsen och kansliet för chefsfören-
ingen samt våra nätverkspersoner ger hjälp
och stöd till medlemmarna. Kontaktupp-
gifter finns på vår hemsida.

Vad händer nästa år?
Nästa år äger det ordinarie föreningsmötet
med temadag rum fredagen den 28 april i

Stockholm. Inbjudan till samtliga medlem-
mar kommer att skickas ut senast två måna-
der före mötet.

Vad är chefsföreningen?
Sveriges läkarförbunds chefsförening är en
yrkesförening inom förbundet med cirka
2 100 medlemmar. Föreningens målsätt-
ning är att:
– hjälpa blivande chefer till bra uppdrag/

kontrakt
– hjälpa chefer till bra utveckling som chef/

ledare
– hjälpa/stödja chefer vid avveckling
– påverka utvecklingen av svensk hälso-

och sjukvård
– påverka läkarrollen/kulturen
– förbättra läkares baskunskaper om ledar-

skap.
Medlem i föreningen är läkare som är che-
fer inom de olika avtalssektorerna (lands-
ting, region, kommun, stat och privat) som
anställer och/eller lönesätter och/eller be-
stämmer över personal och verksamhet.

För frågor om Chefsföreningens verk-
samhet: Karin Rhenman, kanslichef,
karin.rhenman@slf.se

Information med e-post
Du som är medlem i Läkarförbundet kan
få viktig information från oss, våra delfören-
ingar och Läkartidningen via e-post. På så vis
får du informationen snabbt samtidigt som
vi kan skicka dig just den information som
berör dig.

Du kan lätt lämna din e-post-adress via
vår webbplats: www.lakarforbundet.se.

Du kan även kontrollera att de uppgif-
ter vi har om dig är korrekta.

Information från Chefsföreningen

Avisering tre gånger/år
Från och med 2006 kommer du att få  med-
lemsavgiften till Läkarförbundet, lokalför-
ening och yrkesförening aviserad tre gång-
er per år. Tidigare har aviseringen varit
uppdelad på två gånger per år. Inbetalnings-
kort kommer att skickas ut i januari, maj
och september. Förändringen avser endast
yrkesverksamma medlemmar.
För frågor: medlemsadministration,
medlem@slf.se

Läkartidningen blir medlemstidning
Från den 1 januari 2006 ingår Läkartidningen som en del av medlemskapet i Sveriges läkarförbund.
Den blir en obligatorisk del av medlemsavgiften för alla yrkesverksamma medlemmar i Sverige. Detta
beslutade Läkarförbundets fullmäktige i maj 2005. På www.lakarforbundet.se kan du läsa svar på några
praktiska frågor kring att Läkartidningen blir medlemstidning. Om du har fler frågor är du välkommen att
kontakta Medlemsadministrationen, e-post: medlem@slf.se, telefon: 08-790 35 70.

God Jul och gott nytt år!
önskar Läkarförbundet

Allt om din arbetsmiljö!
www.arbetsmiljoupplysningen.se

Ansvarig för förbundssidor: Anders Bengtsson


