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INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Läkarförbundet på Riksstämman i Göteborg
Läkarförbundet deltog under tre intressanta mässdagar i Göteborg.

Till Läkarförbundets och Läkartidningens monter kom många läkare med frågor. I symposiesalarna och på Stora scen deltog 
representanter från Läkarförbundet i en rad intressanta debatter. På torsdagkvällen den 30 november hade förbundet tillsam-
mans med Göteborgs läkarförening inbjudit läkare till öppet hus på läkarföreningens kansli. Cirka 150 läkare kom för att träffa 
kollegor under trevliga former och för att se föreningens lokaler. 

Förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm ställde två regionpolitiker mot 

väggen. Jonas Andersson (fp) från Västra Götalandsregionen och Katarina Erlingson 

(c) från Region Skåne fi ck mycket att tänka på när Eva Nilsson Bågenholm krävde 

svar på några av alliansens vallöften.  

Den kommande satsningen på ett webb-

baserat verktyg för att dokumentera sin 

utbildning – kompetensportföljen – 

demostrerades av Läkarförbundet på 

mässan. Kompetensportföljen ska lanse-

ras under våren till alla medlemmar.

Italiensk buff é 

och trevligt 

sällskap bjöds på 

Göteborgs läkar-

förening.

Göteborgs läkarförenings ordförande 

Christina Berntsson och Läkar-

förbundets vice ordförande Marie 

Wedin i glatt samspråk.

Underhöll gjorde 

Jarl Karlsson med 

glad trubadur-

musik. Här till-

sammans med 

Christina Kujan-

suu, assistent på 

Göteborgs läkar-

förenings kansli 

och en av kvällens 

arrangörer.

God fortsättning 
på det nya året

önskar Läkarförbundet
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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.

Till dig som är pensionärsmedlem i Läkarförbundet: 

Läkartidningen blir medlems-
tidning även för pensionärer
Från årsskiftet ingår Läkartidningen som en del av medlemskapet i Läkarför-

bundet. Detta gäller sedan tidigare för yrkesverksamma medlemmar, men gäller 

nu även för alla pensionerade medlemmar bosatta i Sverige. För dig som bor 

utomlands kan du prenumerera på Läkartidningen till ett förmånligt pris.

Beslutet fattades på fullmäktigemötet i juni 2006, då även förbundsavgiften 
för pensionärsmedlemmar fastställdes till 756 kronor/år. 

Tidningen skickas till den adress som du har angiven i Läkarförbundets 
medlemsregister. För vissa mottagare sker distributionen med post men för de 
fl esta sker den tillsammans med morgontidningen. Du kan ändra adress på 
www.lakarforbundet.se/minauppgifter eller ringa till medlemsadministratio-
nen 08-790 35 70.

Mer information kommer att skickas med fakturan i slutet av januari. 
Du kan även läsa mer om vilka villkor som gäller på:

www.lakarforbundet.se/medlemstidning

Ny skrift: Läkare behövs som chefer
– Läkarförbundet om chef- och medarbetarskap i vården

Läkarförbundet har tagit fram en skrift för att motivera, inspirera och upp-
muntra läkare till att anta chefskap i sjukvården. Skriften antogs av förbun-
dets centralstyrelse i december. 

Ladda ner eller beställ skriften på www.lakarforbundet.se

För frågor: Kåre Jansson, kare.jansson@slf.se

Nylegitimerade 
läkare bedömer 
grundutbildningen  
Läkarförbundet har under 2006 ge-

nomfört en enkät bland nyexaminerade 

läkare där läkarna får bedöma grund-

utbildningens kvalitet och arbetsmark-

nadssituationen. Enkäten gjordes senast 

2004. Läkarna tillfrågas även om forsk-

ning, utlandserfarenhet och utbildnings-

mål. Enkäten innehåller bland annat 

frågor om utbildningen bidragit till att 

utveckla förmågan att samarbeta med 

andra yrkesgrupper, att utveckla förmå-

ga att utöva bra ledarskap och kommuni-

cera med patienter.

Läs resultatet av enkäten på 
www.lakarforbundet.se

För frågor: Linn Lindquist, 
linn.lindquist@slf.se

Vad händer med 
arbetstidsfrågan?
Följ utvecklingen på: 
www.lakarforbundet.se/atl

Inbjudan till konferens:

Behöver vi en svensk 
nakenkock?
Nationell konferens med europeisk 
utblick om våra barns hälsa 
23 januari 2007 på Norra Latin i 
Stockholm.

Vilka risker utsätter vi barnen för med 

vår moderna livsstil? Vilka blir konse-

kvenserna av felaktig kost och för lite 

rörelse? Vad kan vi gemensamt göra för 

barnens hälsa i Sverige och vad görs i öv-

riga Europa? Det är några av frågorna vi 

kommer att ta upp. Ett samarbete mel-
lan Sveriges läkarförbund, Vårdförbun-
det och Sveriges Tandläkarförbund.

Läs mer och anmäl dig, senast 11 ja-
nuari på: www.lakarforbundet.se/konfe-
rensnakenkock 

Läkarförbundet vann pensionstvist  
Läkarförbundet har drivit en pensionstvist för en medlem mot en tidigare arbetsgivare. 

Tvisten har handlat om beräkningen av pensionsförmånen i det gamla pensionsavtalet 

PA-KL. Tvisten avgjordes i skiljenämnd till medlemmens fördel. Nämnden var enig.
Den 20 november förra året meddelades skiljedomen som fastslog att man kan, om 

det är till fördel för den enskilde arbetstagaren, ta med lön från annan arbetsgivare i 
pensionsunderlaget, men om det är till nackdel för den enskilde, behöver man inte ta 
med den i beräkningen.

– Vi är naturligtvis mycket glada att vi vann tvisten för vår medlem, säger Björn 
Klint som är jurist på Läkarförbundet och har varit medlemmens ombud. Pensions-
frågorna är mycket viktiga för våra medlemmar samtidigt som de också kan vara rätt 
komplicerade.

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




