
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 e-post. 
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

Följd utvecklingen i avtalsrörelsen 
2007 på Läkarförbundets webbplats: 

Aktuellt 
i avtalsrörelsen

Bud på SalusAnsvars 
aktier är lagt

Läkarförbundet är mycket positivt till 
DnB NOR:s bud om 35 kronor per aktie 
för alla innehavare av SalusAnsvars ak-
tier. 

– Det vore bra att inte längre vara sto-
ra aktieinnehavare i ett börsnoterat bo-
lag utan kan renodla vår roll som kund. 
Vi ser DnB NOR som en bra ägare till 
SalusAnsvar i framtiden, eftersom det 
under många år varit för norska läkare 
vad SalusAnsvar varit för svenska läkare. 
Det säger Catarina Andersson Forsman, 
förbundets vd.

Tydligare regler mellan

läkare och industri
Sveriges läkarförbund har tecknat ett 
avtal med branschorganisationerna Swe-
dish Medtech och Swedish Labtech. 
Avtalet ger klara riktlinjer kring hur Lä-
karförbundets medlemmar ska samverka 
med den medicintekniska industrin.

Det nya avtalet trädde i kraft den 1 sep-
tember. Avtalet bygger på det samver-
kansavtal som upprättades 2006 mellan 
Swedish Medtech, branschorganisatio-
nen för medicinteknik, Swedish Labtech, 
laboratorieleverantörernas branschfören-

ing samt Sveriges kommuner och lands-
ting. Syftet är att stärka samverkan mel-
lan vården och industrin.

– Det är mycket bra att vi nu också 

får ett avtal med den medicintekniska 
industrin precis som vi under många år 
har haft med läkemedelsindustrin. Det 
är ett stort framsteg för samverkansav-
talets genomslagskraft. Samtliga läkare 
som är anslutna till förbundet, oavsett 
anställningsform, omfattas nu av avta-
let. Det säger Eva Nilsson Bågenholm, 
ordförande för Sveriges läkarförbund.

Ny telefontid

Medlemsadministrationen har en ny 
och utökad telefontid: 

måndag  9-12 
tisdag-fredag 9-12, 13-15

Förhandlingarna på 
sparlåga just nu
Avtalsrörelsen är inne i en gan-

ska avvaktande fas. Förbundets 

förhandlare träffar SKL, men det är 

inte något riktigt tryck i förhandling-

arna just nu. 

– Vi kommer nu att lägga mycket kraft 
på att få till stånd lokala avstegsavtal 
för arbetstiderna, säger ordförande Eva 
Nilsson Bågenholm. 

Den centrala avtalsrörelsen under 
hösten vill förbundet koncentrera på 

de frågor som de centrala parterna kan 
hantera bäst. Det vill säga frågor om ni-
våer, konstruktionen av löneavtalet och 
ett fortsatt arbete med att hantera olika 
förhandlingsfrågor i det centrala avtalet 
om speciella villkor för läkare, säger Eva 
Nilsson Bågenholm, och fortsätter: 

– Parterna förlänger det nuvarande 
avtalet tills vidare, men om vi inte kom-
mer vidare i förhandlingarna så måste vi 
överväga vilka andra åtgärder som kan 
behöva vidtas. 

www.lakarforbundet.se/avtal2007
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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.

Filmen ”Var ska jag ligga sen?” 
handlar om etiska och existentiella 
problem i vården. Den vänder sig 
till läkare och vårdpersonal i utbild-
ning och fortbildning.  

I en knapp halvtimme tar filmen upp 

etiska och existentiella problem i vården 

baserat på texter ur den svenska littera-

turen. Under sommaren har SVT visat 

filmen tre gånger.

Diskutera svaren

Filmen ger inga definitiva svar. Sva-

ren är det meningen att tittarna ska dis-

kutera. 

Här möter vi exempelvis den cancer-

sjuka flickan och hennes far, sjuksköter-

skan som ramlat och blivit ett vårdpaket, 

den förgrämda läkarsekreteraren, den 

unga kvinnliga läkaren som inte kan 

tillåtas visa medkänsla i den krassa vård-

verkligheten. 

I ett väntrum sitter fyra patienter fil-

men igenom och väntar på sin tur.

Vänder sig till vårdpersonal

– Jag vill att alla ska se den här fil-

men, vilket de fått chans till när SVT 

visat den. Men främst vänder den sig 

till läkare och vårdpersonal i utbildning, 

fortbildning eller ute i vården. Jag hop-

pas att den ska användas som diskus-

sionsunderlag vid diskussioner om etik 

och existentiella frågor, säger regissören 

Janne Ahnberg 

Sammanlagt 24 organisationer, myn-

digheter och företag med anknytning 

till sjukvård har bidragit med pengar till 

produktionen. 

Bland dessa finns Sveriges Läkarför-

bund.

Filmen går att beställa på www.time-

code.se För mer information om filmen 

se www.lakarforbundet.se

Ny skrift om regler vid 
privatisering
Läkarförbundet har tagit fram en skrift 

om vilka lagar och regler som gäller vid 

till exempel privatisering av en vårdcen-

tral. 

Skriften ”Vad gäller vid privatisering 

av en vårdcentral?” fokuserar på anställ-

ningsvillkoren i anställningsavtal och 

kollektivavtal. 

Det handlar bland annat om frågor 

som rör övertalighet, uppsägningsförbud, 

företrädesrätt, provanställning, uppsäg-

ningstid, regler om lojalitet och bisyssla, 

arbetstider och många fler frågor.

Skriften finns att läsa på www.lakarfor-

bundet.se

Spelfilm tar upp vårdetik

I dagarna lanserar Sveriges läkarförbund 

sin nya hemsida, med:

��ny layout

��ny struktur

��nya funktioner.

Välj lösenord

Vi förbättrar säkerheten genom att lö-

senordskydda den information som bara 

medlemmar får läsa. 

När du loggar in första gången på vår 

nya webbplats måste du välja ett lösen-

ord som du sedan använder vid varje in-

loggning.

Följ anvisningarna i dialogrutorna.

Min sida

När du loggat in kan du välja att gå till 

”Min sida” där det bland annat finns län-

kar till de delföreningar du är medlem i.

Du kan också lägga till bokmärken från 

de sidor på www.lakarforbundet.se som 

du ofta går in på.

Välkommen till nya www.lakarforbun-

det.se

Läkarförbundet 
får ny hemsida

Ur filmen ”Var ska jag ligga sen?” av Janne Ahnberg.
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