
ÖPPET HUS
på Sveriges läkarförbund!

Alla läkare inbjuds till Öppet Hus på 

Villagatan 5. 

Under kvällen hälsar vi särskilt IPULS 

välkomna. IPULS som flyttar in i 

Läkarförbundets hus efter Riksstämman.

Passa på att träffa kolleger och bli bjuden på 

mat och dryck. John Houdi underhåller och 

presenterar gäster under kvällen. 

Läkarförbundets ordförande och vd finns på 

plats om du vill diskutera tankar och idéer 

kring ditt medlemskap. 

I år välkomnar Läkarförbundet till Öppet Hus

i samband med Riksstämman. 

Var: På Sveriges läkarförbund, 

Villagatan 5 i Stockholm. 

När: Den 29 november, från klockan 18.00.  

Mat serveras mellan 18.00-20.00.

Anmälan: Anmäl om du vill komma till 

Öppet Hus på www.lakarforbundet.se 

Det är begränsat med platser – så det gäller 

att anmäla sig tidigt!

VÄLKOMMEN TILL

Boka in kvällen den 29 november
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Villagatan 5 · Box 5610 · 114 86 Stockholm

Telefon: 08-790 33 00 · Fax 08-20 57 18

www.lakarforbundet.se · info@slf.se

Träffa Sveriges läkarförbund på Riksstämman den 28-30 november. Besök oss i monter 
A01:10. Personal och förtroendevalda kan svara på dina frågor om förbundets verksamhet. 
Kanske är det något du undrar över som medlem eller blivande medlem? 

I montern presenteras bland annat Kompetensportföljen och nya hemsidan. Kom till montern så 
berättar vi mer. Vi ses på Stockholmsmässan i Älvsjö!

Läkarförbundet på Café Scenen
Strax intill montern anordnar förbundet tre aktuella forum på Café Scenen:

Patientsäkerhet, 
onsdag klockan 12.30-13.15

METIS, ett Psykiatri-IPULS, 
torsdag klockan 12.30-13.15

Den kliniska forskningens framtid, 
fredag klockan 11.30-12.15 

Symposier med Läkarförbundet
Missa inte symposierna där Läkarförbundet medverkar.  Här är ett axplock: 

Hur fungerar de nya riktlinjerna för sjukskrivning?
Moderator: Eva Nilsson Bågenholm

Onsdag 12.30-14.00 C 2 

Kan klinisk forskning privatiseras? Vad händer efter startlagen?
Moderator: Karin Prellner
Onsdag 14.30-16.00 C 6

Kommer vårdgarantin lösa tillgänglighetsproblemen?
Moderator: Eva Nilsson Bågenholm

Onsdag 16.30-18.00 K 11

Läkaretiken och chefskapet
Moderator: Anne-Marie Pernulf

Fredag 12.30-14.00 K 2

Läkarförbundets delföreningar anordnar också symposier, se Riksstämmans program.

Läkarförbundet på Riksstämman
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