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INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

För dig som är anställd inom industrin och läkemedelsindustrin

har Läkarförbundet och Civilingenjörsförbundet (CF) diskuterat

hur en praktisk anpassning kan göras till den lokala fackliga miljö

som redan finns på många arbetsplatser. Resultatet av diskussio-

nerna kan sammanfattas med att Läkarförbundets medlemmar kan

ingå i CF:s lokalavdelningar/klubbar inom den privata sektorn, utan

att i övrigt påverka de organisationspolitiska förhållandena. Läkar-

förbundet handlägger dock sina enskilda medlemsärenden i rätts-

tvister eller intressetvister i andra fall än när det sker inom ramen för

lokal förhandling av klubb eller kontaktman.  Läkarförbundet beta-

lar en årlig percapitaavgift till CF med samma belopp som de s k

PTK-AK-förbunden. Medlemmar som är berörda uppmanas att

kontakta den lokala CF-klubben vid företaget.

För frågor: Björn Klint, bjorn.klint@slf.se

Överenskommelse med
Civilingenjörsförbundet

– för läkare som är anställda inom
industri och läkemedelsindustri

Du som är anställd i landsting/region kan själv bestämma hur en

del av din kollektivavtalade pension ska placeras. Som ett stöd i det

valet har Läkarförbundet i samarbete med Offentliganställdas För-

handlingsråd (OFR) tagit fram KAP-guiden – en guide om din

kollektivavtalade pension. KAP-guiden lotsar dig igenom valbara

bolag och fonder. Du kan på ett enkelt sätt jämföra bolagsuppgif-

ter, t ex. avgifter till försäkringsbolag och fonder. Fondinformatio-

nen uppdateras varje kvartal. Guiden innehåller också en ordlista

över krångliga begrepp och rikligt med frågor och svar.

KAP-guiden hittar du på www.lakarforbundet.se/pension

För frågor: Björn Klint, bjorn.klint@slf.se och Åsa Forsberg,

asa.forsberg@slf.se

Guide om din
kollektivavtalade pension 2005 års lönestatistik

Nu finns lönestatistiken för landstingsanställda läkare, 2005,

publicerade i SACO LöneSök på Läkarförbundets hemsida.

LöneSök är Sveriges största databas för akademikerlöner. SACO

LöneSök är öppet för alla medlemmar i Läkarförbundet och är

resultatet av ett samarbete mellan 21 SACO-förbund. LöneSök

kan bli ett viktigt instrument när du förhandlar din lön. Men

kom ihåg att statistiken endast anger vad andra har i lön, inte vad

du bör begära. Löner är inte alltid jämförbara eftersom andra

förmåner kan ingå i anställningen. LöneSök är ett verktyg där du

också kan jämföra din lön med andra akademikers.

Lönestatistiken hittar du på www.lakarforbundet.se/lonestatis-
tik. Sidan är inloggningsskyddad. Logga in med ditt person-
nummer och klicka på LöneSök.

Träffa Läkarförbundet på AT-stämman
Den 23–25 mars äger årets AT-stämma rum i Stockholm

på Stockholm City Conference Centre. Fredagen den 24

mars 9.00-10.15 kan du diskutera AT-läkarens arbetsmiljö

och arbetssituation med företrädare från Läkarförbun-

det. Samma dag i kaffepauserna finns förbundsord-

förande Eva Nilsson Bågenholm och förbundets vd

Catarina Andersson Forsman på plats i Läkarförbundets

monter.

För frågor: Gabriella Blomberg, gabriella.blomberg@slf.se

Allt om din arbetsmiljö!

Arbetsmiljöupplysningen fyller 1 år.
På Arbetsmiljöupplysningen hittar du Sveriges

samlade kunskap om arbetsliv och hälsa. Du kan

söka fakta, ställa frågor till experter, delta i diskus-

sioner samt bygga personliga nätverk. Arbetsmiljö-

upplysningen bygger på ett samarbete mellan flera

organisationer där Läkarförbundet deltar.

Webbportalen Arbetsmiljöupplys-

ningen lanserades för ett år sedan.

Höga besökstal visar att portalen eta-

blerat sig som en naturlig startpunkt

för de som söker information om ar-

betsmiljö. De prioriterade mål-

grupperna är chefer, personalare, skyddsombud och företagshäl-

sovården och idag utgör dessa grupper ungefär tre fjärdedelar av

besökarna. Fördelningen mellan privat och offentlig sektor är jämn.

— Framöver kommer vi att satsa extra på att nå ännu fler

personer från mindre företag. Den här gruppen kan ha väldigt stor

nytta av portalen, eftersom man oftast saknar egna specialister på

området, säger Ebba Wallin, chef för Arbetsmiljöupplysningen.

Man har kanske inte frågor så ofta, men när det väl gäller är snabb

och enkel information det man efterfrågar.

I samband med ettårsdagen får portalen en ansiktslyftning.

Det blir ännu lättare att hitta till rätt information och att använda

funktioner som att diskutera och att ställa frågor till experter.  På

Arbetsmiljöupplysningen presenteras i dagarna en ny temasida

om alkohol.

Arbetsmiljöupplysningen hittar du på
www.arbetsmiljoupplysningen.se

För frågor: Ragnar Kristensson, ragnar.kristensson@slf.se
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Kontakta oss gärna: www.lakarforbundet.se

E-post: info@slf.se Tel: 08-790 33 00

”Information från Sveriges läkarförbund” publiceras var

tredje vecka. Ansvarig för sidorna: Anders Bengtsson.

Läkarförbundet och Läkartidningen på
Stockholms central
Vården kommer vara en av de viktigaste frågorna i höstens val. Tisdagen den 28

mars kommer Läkarförbundet och Läkartidningen tillsammans med Lärarnas riks-

förbund att presentera Valkompassen på Stockholms centralstation.  Besökarna på

centralstationen kommer att kunna göra Valkompassen och diskutera resultatet.

Valkompassen är ett digitalt frågeformulär som gör att du kommer att kunna jäm-

föra dina åsikter med partiernas åsikter.  Den leder oundvikligen till diskussion

kring frågorna, resultatet och det politiska ställningstagandet. På eftermiddagen

kommer ordförande Eva Nilsson Bågenholm samt LRs ordförande Metta Fjelkner

att finnas på plats för att  diskutera vården och skolan.

Valkompassen med speciella vårdfrågor hittar du snart på
www.lakartidningen.se

För frågor: Kristina Eriksson, kristina.eriksson@slf.se

Snart är våren här och med
det fullmäktigemöten ...
Läkarförbundet samt förbundets

yrkesföreningar håller sina årsmöten

på våren. Detta är de högsta beslu-

tande organen och här sätts riktlin-

jerna för arbetet under året.

24-25 mars

Sveriges Yngre Läkares Förenings fullmäktige-
möte, Stockholm

1-2 april

Medicine Studerandes Förbunds fullmäktige-
möte, Göteborg

7 april

Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte,
Stockholm

21 april

Distriktsläkareföreningens fullmäktigemöte,
Stockholm

27 april

Företagsläkarföreningens fullmäktigemöte,
Umeå

28 april

Sveriges läkarförbunds chefsförenings
ordinarie föreningsmöte, Stockholm

6 maj

Privatläkarföreningens fullmäktigemöte,
Stockholm

Läkarförbundet remissvar
Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från

Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer.

Läkarförbundet svarar också på remisser från bland annat SACO.

Läkarförbundet sänder som regel också ut sina egna förslag till program och skrifter på

remiss till berörda delföreningar innan beslut tas i centralstyrelsen.  Vid vissa tillfällen

kan även medlemmar lämna synpunkter direkt via öppna remisser på hemsidan.

I de flesta remissärenden är Läkarförbundet bara en remissinstans av ett stort

antal. Vårt svar är ett av många som ska sammanställas och bearbetas av den som

remitterat ärendet. Som remissinstans har man stor möjlighet att påverka och via de

remissvar som Läkarförbundet har besvarat ger vi läkarnas syn på utvecklingen i en

rad av frågor.

Några av de senaste remissvaren:

– Begränsad vinstutdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus

– Reformerad föräldraförsäkring

– Grönbok om psykisk hälsa

– Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler

– Stärkt rätt till heltidsanställning

– Goda kostvanor och motion

– Utvecklat resurstilldelningssystem

– Etikprövningslagstiftningen – vissa ändringsförslag

– Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m. fl.

Du kan läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnar på
www.lakarforbundet.se/remissvar

Läkarförbundets fullmäktigemöte

Läkarförbundets fullmäktigemöte äger i år rum

den 1-2 juni. I år är mötet förlagt till Lund med

anledning av att Mellersta Skånes läkareförening

firar sitt 100-årsjubileum.

Lämna motioner

Alla delföreningar och enskilda medlemmar får

lämna in motioner som de vill att fullmäktige ska

behandla. Motioner sänds, senast måndagen den

3 april, till fm@slf.se

För frågor: Rolf Kristensson,

rolf.kristensson@slf.se


