
INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Som medlem i Läkarförbundet får 

du varje månad ett nyhetsbrev via 

mejl. För att du ska nås av nyhets-

breven är det viktigt att du har 

angivit en korrekt och uppdaterad 

e-postadress i förbundets medlems-
register.

Följd utvecklingen i avtalsrörelsen 2007 

på Läkarförbundets webbplats: 

www.lakarforbundet.se

Följ vad som händer i 
avtalsrörelsen 2007

Konferens för studie-
rektorer för AT- och 
ST-läkare

Hur väljer läkare sin medicinska 
specialitet? Varför väljer kvinnor 
och män så olika? Detta är exempel 
på frågor som kommer att disku-
teras på höstens studierektorskon-
ferens. Andra aktuella ämnen är 
utvecklingsarbete inom AT samt 
senaste nytt om den nya specialise-
ringstjänstgöringen.

Tid: Måndagen den 19 november
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara 
Strand Konferens, Klarabergsviaduk-
ten 90, Stockholm

Välkommen med din anmälan! 
Information och anmälan finner 
du på www.lakarforbundet.se/stu-
dierektor

Kontaktperson Hanna Frydén:
hanna.fryden@slf.se

Läkarförbundets nya hemsida har 

varit i gång i en månad. 

Den nya layouten har mottagits väl 
och sidan känns modern och funk-
tionell. Det nya sättet att logga in 
har dock skapat problem för en del 
av våra medlemmar.

Logga in

Första gången du besöker nya hem-
sidan www.lakarforbundet.se log-
gar du in dig endast med ditt per-
sonnummer. Följ anvisningarna i 
dialogrutorna. 

När du loggat in klickar du på 
länken ”Min sida” högt upp till hö-
ger på sidan. 

Där kan du själv välja ett lösen-
ord. Du kommer även åt de andra 
funktionerna som finns på ”Min 
sida” 

”Min sida” 

��Du kan själv skapa och ändra ditt 
lösenord. 
��Bokmärken skapar du från de si-
dor som du oftast tittar på – på för-
bundets hemsida. Du skapar bok-
märket med funktionen ”Bokmärk 
sidan”. Den finner du längst ner 
på varje enskild informationssida. 
Bokmärket som bildar en länk visas 
på ”Min sida”.
� Länkar till de föreningar inom Lä-
karförbundet som du är medlem i. 

Nya hemsidan erbjuder flera 
funktioner och stilren layout Nyhetsbrev 

via e-post

Läkarförbundets har ny hemsida. Så här ser förstasidan ut.
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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.

Vad händer med 
arbetstidsfrågan?

Följ utvecklingen här i 

Läkartidningen och på: 

www.lakarforbundet.se/atl

Medlemsrådgivningens öppettider
Rådgivningen har öppet måndag-fredag kl 9-12, tisdag-fredag kl 13-15 

Telefon: 08-790 35 10

E-post: medlemsradgivningen@slf.se

· Nya villkor för vården · Nya villkor för vården · Nya villkor för vården · Nya villkor för vå

De förändringar i vårdsektorn med 
ökad privatisering som vi ser just 
nu väcker många frågor och funde-
ringar. Inte minst för de läkare som 
i dag är anställda i landstinget och 
som står i begrepp att byta till en 
anställning i privat sektor eller att 
starta egen verksamhet. 

Vårdvalsmodeller införs nu i Halland 

och Stockholm och planeras på Gotland 

och i Skåne, Västmanland och Östergöt-

land. Många medlemmar vänder sig till 

förbundskansliet och till de lokala läkar-

föreningarnas kanslier med frågor om ef-

fekterna för egen del. 

På Läkarförbundets webbsida finns 
information att läsa och ladda ned www.
lakarforbundet.se/nyavillkor. 

Nedan följer en beskrivning av hur du 
kan få hjälp från förbundet.

Förändrade anställningsvillkor

Den förändring av anställningsvillkor 

som byte av sektor innebär, till exempel 

från landstingsanställning till anställ-

ning i privat sektor, kan vara omfat-

tande. 

Hur stor förändringen blir beror på 
vem den nya arbetsgivaren är och om den 
arbetsgivaren har ett kollektivavtal med 
oss. Läkarförbundet har i dag kollektiv-
avtal med Vårdföretagarna, Arbetsgiva-
ralliansen och KFO och de viktigaste 
frågorna som regleras där är trygghets-
frågor som till exempel tjänstepension. 

Villkoren avviker framför allt vad gäller 
semester, utfyllnadslön vid föräldrale-
dighet och pension, områden som har 
stor betydelse för medlemmarna. 

När en befintlig verksamhet övergår 
från en sektor till en annan på grund av 
ägarbyte blir den lokala läkarföreningen 
eller förbundet centralt inkopplad i en 
så kallad inrangeringsförhandling, som 
går ut på att förhandla fram vilka villkor 
som ska gälla i den nya verksamheten 
och från vilken tidpunkt. I ett sådant 
skede bevakas medlemmarnas villkor av 
Läkarförbundet. 

Läs mer om vad som gäller vid priva-
tisering och villkorsjämförelser mellan 
olika sektorer på Läkarförbundets webb-
sida.

Många nya aktörer

Många nya aktörer på den privata sek-

torn, särskilt de med få anställda, har 

inte träffat något kollektivavtal. Det 

innebär ännu större förändringar för en 

i dag landstingsanställd läkare som såle-

des själv måste bevaka och förhandla om 

ett antal frågor. 

Om du står inför ett beslut om anställ-

ning i ett litet företag utan kollektivavtal 

är vårt råd att du kontaktar medlemsråd-

givningen på avdelningen för arbetsliv 

och juridik. 

Du kan få stöd och råd kring hur frå-

gorna som normalt regleras i kollektiv-

avtal i stället ska regleras i ditt enskilda 

anställningsavtal. 

Inom det hälso- och sjukvårdsjuri-
diska området gäller i huvudsak samma 
regler oavsett om verksamhet drivs inom 
den offentliga eller den privata sektorn. 

Vissa detaljregler, till exempel rörande 
förfarandet vid utlämnande av patient-
journal, kan dock skilja sig åt. Kontakta 
medlemsrådgivningen om du behöver 
ställa frågor angående detta.

Fortsatta starta-eget-kurser

För medlemmar som funderar på att star-

ta egen verksamhet arrangerar Läkarför-

bundet starta-eget-kurser. Under 2007 

har hittills två välbesökta kurser hållits, 

och en tredje arrangeras i november. 

För nästkommande år planeras fyra 
tvådagarskurser i Stockholm. Håll utkik 
på Läkarförbundets webbsida för infor-
mation om datum för kurserna 2008. 

Privatpraktiserande läkare kan vända 
sig till Läkarförbundet med frågor som 
gäller den egna verksamheten, till ex-
empel etableringsregler, vårdavtal, upp-
handling och hyresavtal. 

För att belysa de frågor som blir ak-
tuella vid ny anställning i en ny sektor 
har förbundet tagit fram en broschyr Nya 
villkor för vården. Den kan laddas ned 
från webbsidan och distribueras med Lä-
kartidningen i detta nummer. 

Avdelningen för arbetsliv och juridik
Telefon: 08-790 35 10

E-post: medlemsradgivningen@slf.se

Nya villkor för vården – hur förbundet kan hjälpa medlemmarna
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