
INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Vad händer med 
arbetstidsfrågan?

Följ utvecklingen här i 

Läkartidningen och på: 

www.lakarforbundet.se/atl @
Nyhetsbrev via e-post
Som medlem i Läkarförbundet får du varje månad ett nyhetsbrev via mail. 

Din lokal- och yrkesförening har också möjlighet att på detta sätt nå dig med 

information. För att du ska nås av nyhetsbreven är det viktigt att du har angi-

vit en korrekt och uppdaterad e-postadress i förbundets medlemsregister.

Följ anvisningarna på www.lakarforbundet.se/minauppgifter för att upp-

ge och ändra e-postadress.

För frågor: Michael Feldt, michael.feldt@slf.se

Lokala förhandlingar viktigare

Yrkandet innebär att förbundet vill på-

börja en tydlig kursändring mot den 

lokala nivån och kraftfullt stärka denna 

förhandlingsnivå. 

Alltfler frågor kommer i framtiden att 

hanteras lokalt nära verksamheten och 

de berörda läkarna. Särskilt om den före-

slagna regionindelningen blir verklighet 

om några år. 

Inom våra specialbestämmelser kräver 

förbundet att följande frågor skall lösas av 

de lokala parterna under avtalsperioden:
förbättrad bundenhetsersättningen vid 
beredskap 
jourbefrielse för gravida läkare och äldre 
läkare 

bättre ordning för läkarnas fortbildning. 

•

•

•

Kursen vänder sig i första hand till 

Dig som planerar eller står i begrepp 

att starta egen läkarverksamhet på 

heltid. Kursen är planerad att hållas 

vid två olika tillfällen. Du kan alltså 

välja mellan maj eller augusti.

Den kraftigt subventionerade kurs-

avgiften är 1 600 kr inklusive moms. I 

avgiften ingår förmiddags- och efter-

middagskaffe, lunch och kursdokumen-

Läkarförbundet har nu överläm-
nat yrkandena i den kommunala 
avtalsrörelsen till motparterna SKL 
och Pacta.

Fokus på löneavtalet

Yrkandet fokuserar på det kommunala 
löneavtalet som behöver göras om gan-
ska ordentligt. 

Avtalet fungerar inte för de lokala lä-

karföreningarna utan måste göras mer 

tydligt. 
Det måste också jämställa de lokala 

parterna och ge ordentliga ”ingångar” 

till de lokala löneöversynerna.

Förbundet kräver en återgång till så kall-

lat lägstutrymme. 

Förbundets yrkande
– en kortversion

Vidare lyfter förbundet fram lönesätt-

ningen och chefsfrågan för AT-läkarna 

samt kräver system för att hantera ST-

läkarnas löner då den nya specialitetsin-

delningen slår igenom, som för många 

läkare kommer att innebära längre tid 

till specialistkompetens. 

Tillsammans med flera andra arbets-

tagarorganisationer kräver förbundet för-

bättringar för de föräldralediga läkarna. 

Med viss bäring på den nya arbetstids-

lagen kräver Läkarförbundet också för-

ändrade villkor för de läkare som tvingas 

offra sin veckovila.

Läs hela yrkandet: www.lakarforbundet.se

Läkarförbundet anordnar starta-eget-kurs
tation. Deltagarna står själva för eventu-

ell kostnad för övernattning. Om Du vill 

boka rum i Läkarförbundets lokaler på 

Kommendörsgatan ber vi Dig ange det 

på anmälningsblanketten.

Max antal deltagare är 40 personer 

och minsta deltagarantal är 20 per-

soner (vid färre antal anmälda ställs 

kursen in). Först till kvarn gäller!

Program finns på www.lakarforbun-

det.se/startaegetkurs, där även anmäl-

ningsblankett finns att ladda ner. 

Anmälan ska vara inne senast den 

17 april och är bindande.

Tid:
den 21-22 maj samt den 29-30 au-

gusti 2007

Plats: 
Scandic hotell Anglais, Stockholm

relsen avtalsrörelsen avtalsrörelsen avtalsrörelsen avtalsrörelsen av
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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.

Kompetensportföljen 

underlättar ordning
Förra månaden lanserades Kompetens-

portföljen. Nu kan du som är medlem 

i Läkarförbundet eller Läkaresällska-

pet samla all dokumentation kring din 

utbildning och fortbildning på ett och 

samma ställe. Med bättre ordning och 

reda blir det lättare för dig att följa din 

utbildning/fortbildning. Du kan även 

använda verktyget i kommunikation 

med din handledare eller chef.

Chefsföreningens ordinarie förenings-

möte-årsmöte äger rum den 4 maj i 

Stockholm. Temat är ”Etiska frågor och 

dilemman i läkares chefskap”.

Platsen är Läkaresällskapet, Klara Östra 

Kyrkogata 10. 

Sista anmälningsdag till kansliet är 18 

april, annika.radberg@slf.se

Förutom själva årsmötet diskuteras ex-

empelvis om det finns särskilda etiska 

problem bland läkare som är chefer och 

om omgivningen ser etiska problem med 

att läkare är chefer. Eftermiddagen ägnas 

bland annat åt en paneldiskussion.

För program se www.lakarforbundet.se/

chefsforeningen

Chefsföreningen 

diskuterar etik

Regler för marknadsföring av 
läkarverksamhet  

Dessa regler har sin grund i de läkaretiska 

reglerna och marknadsföringslagen. I de 16 

läkaretiska reglerna finns de grundläggande 

värderingarna inom den medicinska etiken. 

Av läkarregel 16 framgår att läkare skall av-

hålla sig från påträngande marknadsföring 

och från att på annat olämpligt sätt fästa 

uppmärksamhet på sin person och läkargär-

ning. 

Marknadsföringsreglerna utgör ett komple-

ment till dessa regler vid marknadsföringen av 

läkares kliniska verksamhet mot patienter. De 

är tillskapade för att förtroendet i patient-läkar-

relationen även skall genomsyra marknadsfö-

ringen av läkarverksamhet. Marknadsförings-

reglerna riktar sig till alla som marknadsför 

läkarverksamhet. 

1 – Reglernas syfte

Dessa regler har till syfte att garantera all-

mänheten god konsumentupplysning och att 

upprätthålla en god och värdig anda i mark-

nadsföringen av läkarverksamhet.

2 – Tillämpningsområde

Reglerna är tillämpliga för alla som marknads-

för läkarverksamhet i Sverige. För medlem i 

Sveriges läkarförbund är reglerna direkt bin-

dande. I marknadsföringslagen finns grund-

läggande bestämmelser om marknadsföring 

i allmänhet. 

3 – Definitioner

Med marknadsföring av läkarverksamhet av-

ses i dessa regler att någon i reklam eller på 

annat sätt offentligt fäster uppmärksamhet på 

läkares kliniska yrkesverksamhet eller produk-

ter som har samband med denna. 

4 – Grundregel – form och innehåll

Marknadsföring av läkarverksamhet skall vara 

saklig och korrekt samt värdig till form och 

innehåll. Marknadsföringen skall även i övrigt 

vara tillbörlig. 

5 – Reklamidentifiering mm

Marknadsföring av läkarverksamhet skall ske 

så att verksamheten lätt kan identifieras. Där 

så är lämpligt och möjligt bör verksamma 

läkare anges. 

6 – Undersöknings- och behandlingsmetoder

Uppgifter om undersöknings- och behand-

lingsmetoder, teknisk utrustning, medicinska 

termer och liknande information får anges 

endast om de kan bedömas vara till väsentlig 

ledning för den vårdsökande.

7 – Specialitetsangivelse

Vid marknadsföring av läkarverksamhet bör 

benämningen legitimerad läkare användas 

med angivande av specialistkompetens eller 

specialistkompetenser. Benämningen doktor 

får endast anges tillsammans med uppgift om 

läkarlegitimation eller specialistkompetens. 

Vid användande av akademisk eller annan titel 

krävs, förutom uppgift om legitimation eller 

specialistkompetens, att titeln kan hänföras 

till det marknadsförda området. 

8 – Medicinsk inriktning

Vid marknadsföring av läkarverksamhet får, 
utöver specialistkompetens, särskild inrikt-

ning anges inom medicinskt vedertaget om-

råde. Den för vilken sådan inriktning anges 

skall kunna dokumentera utbildning eller 

erfarenhet på området. 

9 – Läkemedelsreklam

Läkare får inte medverka i till allmänheten rik-

tad läkemedelsreklam eller i marknadsföring 

framstå som garant för visst läkemedel eller 

viss produkt som har framtagits av annan och 

har samband med läkarverksamhet. 

10 –Tillhandahållande av sjukvårdsproduk-

ter

Försäljning av (sjukvårdsprodukter) produkter 

för egenvård på mottagning får ske inom
ramen för läkarverksamhetens medicinska 
inriktning, dock endast på sådant sätt att 
vårdsökanden inte uppfattar begränsning och 

yttre påverkan i sitt beslut om konsumtion. 

11 – Kollegialitet

Vid marknadsföring av läkarverksamhet får 

läkare utöver angivande av specialistkom-

petens inte framställas som skickligare 

än sina kollegor.

Vid SYLFs fullmäktigemöte den 23-24 

mars valdes Heidi Stensmyren till ny 

ordförande för SYLF. Heidi är ST-läkare 

inom anestesi vid Sahlgrenska universi-

tetssjukhuset i Göteborg och ledamot i 

SYLFs styrelse sedan 2005. Vid fullmäk-

tigemötet valdes också Fredrik Åberg, 

ST-läkare i psykiatri vid Sjukhuset i Var-

berg, till vice ordförande.

Läkare medverkar i reklamfilm för läkemedel. Det strider mot gällande 

läkaretiska regler. Då en av läkarna försvarat sitt handlande med att vara ove-

tande om reglerna finns det anledning att publicera dessa i sin helhet.

Läkare ska följa etiska 
marknadsföringsregler

Heidi Stensmyren blir 
ordförande för SYLF
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