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Om du är anställd inom landsting, kommun eller stat kan du 
antingen söka efter lönestatistik i databasen Saco LöneSök eller 
i Läkarförbundets egna statistiska sammanställningar. Du hit-
tar dem båda på vår webbplats. Uppgifterna kommer i samt-
liga fall från den partsgemensamma lönestatistiken. Läkarför-
bundets löneenkät till Företagsläkar- och Skolläkarföreningens 
medlemmar ger information om lönenivån för både de privat 
och offentligt anställda företagsläkarna.

Lönestatistiken finns på vår webbplats

Lönestatistiken för 2007 är endast tillgänglig för dig som är 
medlem. Logga in på förbundets webbplats www.lakarforbun-
det.se. Under rubriken Lön & villkor/Lönestatistik hittar du 
informationen du söker. 

Din lokalförening ger dig lokala siffror

Du som är medlem är välkommen att ringa Läkarförbundets 
medlemsrådgivning 08-790 35 10 på måndagar 9-12, tisdag-
fredag 9-15. Vi ger rådgivning i alla frågor som rör din anställ-
ning. Om du ska löneförhandla – glöm inte att ta kontakt med 
din lokala läkarförening för lokal lönerådgivning! Kontakt-
uppgifter hittar du på www.lakarforbundet.se.

Lönestatistik – för dig som är medlem
Nu finns lönestatistiken för 2007 tillgänglig på vår webbplats för dig som är medlem. 
Att ha tillgång till aktuell och tillförlitlig lönestatistik är viktigt när du förhandlar din lön.

Saco LöneSök är Sveriges största 
databas för akademikerlöner. 

Lite kort om våra egna 
sammanställningar:

Lönestatistik landsting och kommun nov 07

Lönestatistiken innehåller uppgifter för landstings- 
och kommunanställda läkare. I sammanställning-
en redovisas lön per befattning, specialitet, kön och 
landsting.

Löneutveckling landsting och kommun nov 07

Sammanställningen redogör för löneutvecklingen 
för landstings- och kommunanställda läkare under 
perioden 1997 – 2007. Löneutvecklingen har för 
hela läkarkollektivet var 2,7 % 2006/2007. Män 
har haft en genomsnittlig löneökning om 3,1 % 
och kvinnor 2,7 %.

Lönestatistik staten 07

Lönestatistiken innehåller uppgifter för läkare 
vid högskolan (medicinska fakulteterna) och 
vissa statliga myndigheter. Lön redovisas bl.a. per 
befattning och myndighet. Den kollektiva löneut-
vecklingen för läkargruppen 2006/2007 var 1,1 %. 
Män har haft en genomsnittlig löneökning om 0,8 % 
och kvinnor 2,3 %. 

Lönestatistik företags- och skolläkare nov 07

Sammanställningen redovisar resultatet av Läkar-
förbundets enkätundersökning riktad till medlem-
marna i Företags- och Skolläkarföreningen. 

Mer statistik på www.lakarforbundet.se
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Medicinskt ledarskap
Visingsömötet 2008
Välkommen att delta i ett forum för samtal 
om medicinskt ledarskap i vården. 

Visingsömötet är för dig som snart är, eller nyligen 

har blivit klar med din ST. Frågor kring medicinskt 

ledarskap och chefskap i vården kommer att disku-

teras tillsammans med andra nyfikna kollegor och 

erfarna läkarchefer i härlig »ö-miljö».

När och var:

18-19 september 2008 på Visingsö.

Arrangör:

Jönköpings läns läkarförening i samarbete med 

Sveriges läkarförbunds chefsförening och Landstinget 

i Jönköpings län.

Kostnad:

Subventionerad avgift är 1.800:- inkl. mat och logi.

Anmälan:

Senast 16 maj till lakarforeningen@lj.se

Skriv kortfattat om dig själv och varför du vill delta, 

om din erfarenhet och din arbetsplats.

Kontakta oss gärna
08-790 33 00   info@slf.se   www.lakarforbundet.se

Vi finns här för dig
Har du några funderingar kring din anställning? 

Du vet väl att vi aldrig är längre bort än närmaste 

telefon? Våra ombudsmän och jurister har expert-

kunskap på läkares arbetsvillkor.

Medlemsrådgivningen 08-790 35 10 

måndagar 9-12, tisdag-fredag 9-15

medlemsradgivningen@slf.se

Information från Sveriges 
läkarförbund publiceras var 

tredje vecka. Ansvarig för 
sidorna: Anders Bengtsson.

Studierektorskonferens
Om du är studierektor för AT- eller ST-läkare är du välkom-

men att delta i vårens studierektorskonferens den 5 maj. Temat

för konferensen kommer att vara utländska läkare i svensk 

hälso- och sjukvård. Hur är det att komma till Sverige som 

utländsk läkare? Vilka regler gäller idag för att få svensk legiti-

mation och vilka förändringar är på gång? Vi presenterar goda 

exempel på hur läkares kompetens tas till vara. Du får också 

möjlighet att diskutera frågor och idéer med andra studierek-

torskollegor. 

Läs mer och anmäl dig på: www.lakarforbundet.se/studierektor

Rättelse från SPUR-inspektion
I nummer 14 av Läkartidningen presenterade vi resultatet från 

SPUR-inspektioner. I tabellen för gastroenterologi framgick 

det att det inte förekommer någon forskning på Universitets-

sjukhuset MAS i Malmö. Det är inte korrekt, utan där bedrivs 

det forskning inom gastroenterologi.


