
INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Som medlem i Läkarförbundet får du varje månad ett nyhetsbrev via mejl. 
För att du ska nås av nyhetsbreven är det viktigt att du har angivit en kor-
rekt och uppdaterad e-postadress i förbundets medlemsregister.

Följd utvecklingen i avtalsrörelsen 

2007 på Läkarförbundets webbplats: 

www.lakarforbundet.se

Följ vad som händer i 
avtalsrörelsen 2007Nyhetsbrev via e-post

Apoteket använder personuppgifter olagligt

På kvällen, den 15 november, fi ck Läkar-
förbundet besök av socialminister Göran 
Hägglund (kd). 

Med sig hade han statssekreterare Karin Johansson 
och Henrik Lundström som är biträdande enhetschef 
på socialdepartementets hälso- och sjukvårdsenhet.

Mötet var ett sätt för Läkarförbundets ledning och 
regeringens företrädare att lära känna varandra på ett 
mer personligt plan. 

Sammankomsten gav möjlighet att ge uttryck för 
Läkarförbundets ståndpunkter i angelägna frågor som 
påverkar förbundets medlemmar.

Under det informella mötet diskuterades bland an-
nat patientsäkerhet, utbildning och forskning och ak-
tuella sjukvårdspolitiska förändringar. 

Här handlade diskussionerna främst om vårdvals-
modeller, ersättningssystem, etableringar, företags-
hälsovård och primärvård. 

Göran Hägglund besökte Läkarförbundet

Socialmininster Göran Hägglund. Foto: Hanna Teleman.

Datainspektionen konstaterar att Apoteket 
inte får använda personnummer som 
sökbegrepp vid framtagning av statistik. 

I en gemensam skrivelse till Datainspektionen ifråga-
sätter Sveriges läkarförbund och Sveriges Farmacevt-
förbund om Apoteket AB använt receptregistret på 
ett lagligt sätt. 

Det handlar om framtagning av statistik som kan 
vara möjlig att hänföra till enskilda personer.

Strider mot lagen
Datainspektionen konstaterar att det inte är tillåtet 

att använda personnummer som sökbegrepp vid 
framtagning av avidentifierad statistik. Apoteket 
AB:s behandling av personuppgifter strider därmed 
mot lagen om receptregister. 

Datainspektionen förutsätter att Apoteket AB följer 
lagens bestämmelser i fortsättningen.

Följer utvecklingen
– Vi är glada att Datainspektionen så tydligt säger att 
vi har rätt. Läkarförbundet förutsätter att Apoteket 
AB upphör med detta. Men vi kommer att följa ut-
vecklingen, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarför-
bundets ordförande.
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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

Träffa Sveriges läkarförbund på Riksstämman den 28-30 november. Besök oss 
i monter A01:10. Personal 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.

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.

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: Catarina Andersson Forsman 

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

Läkarförbundet på Riksstämman
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