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Ansvarig för förbundssidor:
Elisabeth Frostell, informationschef

Nu finns en gemensam plattform med lan-
dets samlade kunskap om arbetsmiljö och
hälsa. AFA, som står bakom projektet till-
sammans med trettio andra organisationer
hoppas på så vis kunna bidra till ett friskare
arbetsliv och ett friskare folk.

Konkret hjälp i arbetsmiljöarbete
Portalen vänder sig till alla som arbetar med
arbetsmiljöfrågor, i stora organisationer eller
i små företag. Till alla som ofta, eller då och
då, behöver stöd i sitt jobb. Det kan vara
både rutinerade chefer eller de som är nya i

Samlad kunskap kring arbetsmiljö
– Trettio organisationer bakom gemensam webbplats

Besök webbplatsen
www.arbetsmiljoupplysningen.se

Nu är det lättare för alla som söker information om arbetsmiljö och hälsa. Tillsammans med landets
mest betydelsefulla organisationer inom arbetsmiljöområdet medverkar Läkarförbundet kring en ny
gemensam webbplats med namnet Arbetsmiljöupplysningen.se.

sin arbetsroll. På portalen kan man göra av-
ancerade sökningar av fakta, delta i diskus-
sionsforum och intresseklubbar eller få per-
sonlig rådgivning direkt över nätet. Man
kan också registrera sig och skapa en skräd-
darsydd sida med just den information man
själv vill ha.

Arbetsmiljöupplysningen är också till för
den enskilde. Den som drabbats av ett ar-
betsmiljörelaterat problem som han eller hon
behöver lösa eller som bara är intresserad av
att veta mer om hälsa och arbetsmiljö.

Kan fungera som nätverk
Portalen har en egen mindre redaktion som
skriver artiklar, skapar debatt via intresse-
klubbar, diskussionsforum och nyhetsbrev.
Dessutom publicerar de samarbetande orga-
nisationerna löpande sitt material på portalen.

Läkarförbundet bidrar med kunskap
Sveriges läkarförbund är en av många orga-
nisationer som medverkar genom att publi-
cera information på portalen. Andra aktö-
rer är bland annat andra SACO-förbund,
OFR, Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitu-
tet, FAS, Föreningen Svensk Företagshäl-
sovård,  Prevent, LO, TCO och Svenskt
Näringsliv.

Målet för oss alla är ett friskare arbetsliv,
ett friskare folk. Att öka kommunikationen
i de här frågorna kan förhoppningsvis leda
till förbättringar.

För mer information
Linda Tidekrans Möller, informatör
E-post: linda.tidekrans.moller@slf.se
Telefon: 08-790 34 49
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Läkare som
behandlar läkare
Många läkare upplever problem med att
finna en behandlande läkare att vända sig
till vid egen sjukdom eller symptom. Av
olika skäl vill man inte gå till en kollega
som man samtidigt är arbetskamrat med
eller som man känner på annat sätt. För att
ge Läkarförbundets medlemmar ett alter-
nativ att hitta en läkare samordnar arbets-
livsgruppen på Läkarförbundet (ALG) ett
kontaktnät av läkare som är beredda att ta
emot kollegor som patienter.

Du finner dessa läkare på Läkarförbun-
dets webbplats under rubriken ”arbetsliv”.
Här hittar du flera läkare från olika delar
av landet och med olika specialiteter.

Om du är intresserad av att själv ställa
upp och ta emot andra läkare som patienter
kan du anmäla detta till din lokalförening.

För mer information
Kristina Eriksson, informatör
E-post: kristina.eriksson@slf.se

Om du värvar en medicinstuderande till Läkarförbundets stude-
randeförbund, MSF, deltar du i utlottningen av en veckas boende
i Duved eller Edåsdalen!

Allt du behöver göra är att gå in på www.lakarforbundet.se/
student. Fyll i din och din värvade väns uppgifter i formuläret.
Sista värvningsdag är den 15 april.

Varför ska studenter vara medlemmar?
Läkarförbundet arbetar bland annat med att förbättra läkarutbild-
ningen och försvarar dina intressen som student. Ju fler medlem-
mar vi är, desto tyngre väger våra argument.

För mer information
E-post: medlemsvard@slf.se
Telefon: 08-790 35 01

Värva en student – tävla om vecka i fjällen
Duved
Sju kilometer väster om Åre ligger Duved. Här bor du i en
rymlig tvåvåningslägenhet som rymmer sex bäddar. Den är
utrustad med öppen spis, bastu och alla bekvämligheter. Stanna
och åk skidor i Duved eller ta skidbussen till Åre. Samma
liftkort gäller.

Edsåsdalen
Ett par mil från Åre ligger Edsåsdalen. Här bor du i en rymlig
fjällstuga med sex bäddar, öppen spis och alla bekvämligheter.
Edåsdalen omges av fem fjäll som bjuder på både utförsåkning
och vidsträckta längdspår. Här bjuds det på många vinter-
aktiviteter utöver skidåkning.

Som skyddsombud kan man påverka och
förbättra läkarnas arbetslivs- och arbetsmiljö-
villkor. I tider av neddragningar och om-
struktureringar inom hälso- och sjukvården
gör många läkare som skyddsombud för-
tjänstfulla insatser för att värna arbetsmiljön
för läkare.

Anmäl till arbetsgivare och
Arbetsmiljöverket ...
Det är viktigt att skyddsombuden anmäls till
arbetsgivaren och till Arbetsmiljöverket. Det
är först genom anmälan som skyddsombuden
får den formella statusen.

Anmälan görs av läkarföreningen. Anmä-
lan skall enligt 10 § Arbetsmiljöförordningen
innehålla namn, adress, skyddsområde och
mandatperiod (i vanliga fall 3 år). Om
skyddsombud ersätts skall det anges vilken
person det nya skyddsombudet ersätter. Det
finns en speciell blankett som skall användas.
Den finns tillgänglig på Arbetsmiljöverkets
webbplats, www.av.se/skyddsombud.

... och till Läkarförbundet
För att ge Läkarförbundet möjlighet att hålla
medlemsregistret i god ordning så är det
mycket bra om även Läkarförbundet får en
kopia av anmälan. Det finns då möjlighe-
ter för oss att lättare kommunicera med våra
skyddsombud. Det är bra om anmälan inne-
håller uppgifter om mandatperiodens
längd och skyddsombudets e-postadress.

Anmälan kan sändas till Sveriges läkar-
förbund, Medlemsadministrationen, Box
5610, 114 86 Stockholm.

För mer information
Om du har frågor kring registrering av
skyddsombud så tag gärna kontakt med
Karin Sjöqvist på telefon 08-790 33 08.

Har du frågor om skyddsombudens roll,
utbildning, möjligheter med mera så tag
gärna kontakt med Ragnar Kristensson på
telefon 08-790 35 09.

Nyheter från Läkarförbundets arbetslivsgrupp
Läkarförbundet har en arbetsgrupp som arbetar med arbetsmiljö för läkare. Arbetslivs-
gruppen (ALG) ger regelbundet ut ett nyhetsbrev där de rapporterar om olika arbetsmil-
jöfrågor och intressanta nyheter. Du hittar nyhetsbrevet och mycket annan information
kring läkares arbetsliv på Läkarförbundets webbplats www.lakarforbundet.se/arbetsliv.

För mer information
Ragnar Kristensson, ombudsman, e-post: ragnar.kristensson@slf.se

Skyddsombud viktiga för
läkares arbetsmiljö


