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INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

ATT INGÅ I PILOTGRUPPEN innebär att du

under 14 dagar testar Kompetensportfölj-

ens olika funktioner. Det är en mycket vik-

tig del i utvecklingsfasen. Den 11 decem-

ber, klockan 15.00, inbjuds du sedan till

ett möte i Stockholm där vi  fångar upp

alla era synpunkter. Vi beräknar att du bör

avsätta sammanlagt cirka 1-3 timmars jobb

med att testa verktyget.

Vad är Kompetetensportföljen?

Med hjälp av Kompetensportföljen kan

du som är medlem i Läkarförbundet eller

Läkaresällskapet samla all dokumentation

kring din utbildning och fortbildning på

ett och samma ställe. Det skapar ordning

och reda samtidigt som materialet blir mer

tillgängligt.

Du förfogar själv över din sida i sys-

temet men om du vill kan du till exem-

pel ge din handledare eller chef tillgång

till vissa sidor.

Vi söker deltagare till pilotgrupp!

Varför erbjuder Läkarförbundet
och Läkaresällskapet detta?

Vi tror att Kompetensportföljen kan bli

en viktig del i ett kvalitetssäkringssystem

av läkarnas utbildning och fortbildning.

Med hjälp av Kompetensportföljen kan

läkarkåren visa att man själva tar ansvar för

sin medicinska kunskapsutveckling genom

kontinuerlig fortbildning. På sikt kan det

få stor betydelse för att bevara läkarkårens

legitimitet och starka ställning på arbets-

marknaden.

När lanseras Kompetens-
portföljen?

Kompetensportföljen kommer att finnas

tillgänglig för alla medlemmar i början på

nästa år. Håll utkik efter mer information.

För dig som besöker Medicinska riksstäm-

man i Göteborg är du välkommen till

Läkarförbundets monter B 06:02 för att

prova Kompetensportföljen.

Någon gång efter årsskiftet kommer du som är medlem i Läkarförbundet eller
Läkaresällskapet få tillgång till det internetbaserade verktyget Kompetens-
portföljen. Just nu arbetar vi som intensivast i utvecklingsfasen och behöver din
hjälp med att testa verktyget.

Vill du ingå i pilotgruppen:

Kontakta Turid Stenhaugen, projektle-

dare för Kompetensportföljen, e-post:

turid.stenhaugen@slf.se, 08-790 34 41

Gemensamt core curriculum
Läkarförbundets Utbildnings- och Forskningsdelegation (UFO) har av fullmäktige fått i

uppdrag att verka för ett core curriculum (utbildningsplan) med gemensamma kärnäm-

nen och möjlighet för studenterna att byta studieort. UFO har tillsatt en arbetsgrupp som

ska arbeta med frågan. För att kunna driva frågan på lång sikt behövs en kartläggning av

hur de nya kursplanerna ser ut på de olika fakulteterna. En internationell jämförelse om

vad som ingår som kärnämnen ska även göras. Diskussioner med högskoleverket och nya

utbildningsministern planeras.

För frågor: Linn Lindqvist, linn.lindqvist@slf.se

Studierektorskonferensen
Måndag den 20 november anordnar Läkarförbundet årets andra studierekorskonferens.

Cirka 70 studierekorer för AT och ST träffas för att diskutera kring aktuella frågor. Bland

annat kommer de nya målbeskrivningarna för specialiseringstjänstgöring att vara ett hu-

vudtema.

Mer information om studierektorers roll och arbete samt om konferensen finns på

www.lakarforbundet.se/studierektor.

För frågor: Anna Ericsson, anna.ericsson@slf.se

Läkartidningen till
pensionärsmedlemmar
Från januari 2006 ingår Läkartid-
ningen som en del av medlem-
skapet i Sveriges läkarförbund.
Från 1 januari 2007 kommer detta
att gälla  även för pensionärs-
medlemmar. Detta beslutade
Läkarförbundets fullmäktige i
juni i år.
På www.lakarforbundet.se/
medlemstidning kan du läsa svar
på några praktiska frågor kring
att Läkartidningen blir medlems-
tidning.

Om du har frågor kontakta
Medlemsadministrationen,
e-post: medlem@slf.se,
telefon: 08-790 35 70.
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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.

Alpina VM i
Åre!
Alpina VM 2007 äger rum

i Åre den 3-18 februari. Vill du se Anja Pärs-

son och våra andra svenska VM-hopp i hög-

form? I Läkarförbundets stugor i Duved har

du nära till tävlingarna i Åre. Än finns lediga

stugor kvar under tävlingsveckorna.

För prisuppgifter och bokning:
www.lakarforbundet.se/fritidshus

Projektanslag/stipendier från
Läkarförbundets forskningsfond
Sveriges läkarförbunds forskningsfond är en stiftelse vars ändamål

är att främja vetenskaplig forskning genom att ur fonderade medel

utdela stipendier och andra bidrag till angelägen medicinsk forsk-

ningsverksamhet. Fonden förvaltas av Läkarförbundets centralsty-

relse och dess presidium. Medel utdelas årligen.

Forskningen skall enligt fondens nuvarande inriktning röra medicinsk etik och/eller

etik med anknytning till sjukvården. Aktuell forskning skall vara anknuten till ett

svenskt universitet eller högskola. Projektanslag eller stipendium beviljas inte för pro-

jekt, forskningsarbete eller motsvarande som redan ägt rum.

Endast sådan medlem i Sveriges läkarförbund, som varit medlem i sex månader vid

ansökningstidens utgång kan vara anslags- eller stipendiemottagare.

Ansökan:

Ansökan skall göras på särskild blankett, som kan rekvireras antingen per telefon

08-790 33 98, e-post: info@slf.se eller skriftligen från Sveriges läkarförbund, Box

5610, 114 86 Stockholm. Ansökan med bifogad forskningsplan samt meritförteck-

ning skall vara inkommen senast den 31 december 2006.

Frågor rörande fonden och ansökan: Rolf Kristensson: rolf.kristensson@slf.se

Läkarförbundet
på SACOs
studentmässa
SACOs årliga studentmässa äger rum i Stock-

holm den 23-24 november och i Malmö den

29 november. Mässan vänder sig till elever

som går sista året på gymnasiet, vuxenstude-

rande, yrkesvägledare, lärare, arbetssökande,

värnpliktiga, högskolestudenter och yrkes-

verksamma.

Vid Läkarförbundets informationsdisk

finns läkarstudenter som svarar på frågor om

studier och yrkesliv.

Ytterligare information finns på
www.saco.se
För frågor: Karin Johnsdotter,

karin.johnsdotter@slf.se

Specialitetsföreningarnas
representantskap
Två gånger per år träffas specialitetsfören-

ingarna inom Läkarförbundet på ett repre-

sentantskap. Höstens möte äger rum den

9 november. Frågor som tas upp är bland

annat:

– de nya målbeskrivningarna för speciali-

seringstjänstgöring

– den nya arbetstidslagen

– läkares chefsskap i vården.

För frågor: Anna Ericsson,

anna.ericsson@slf.se

www.lakarforbundet.se/medlem

Över 90 % av Sveriges läkare
är med i Läkarförbundet

Är du med?


