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Allt det här får du som medlem

Personlig rådgivning

Som medlem i Läkarförbundet har du alltid någon att fråga. 
Vår medlemsrådgivning svarar på frågor om lön, avtal, regler 
kring föräldraledighet, pension, semester samt hälso- och sjuk-
vårdsjuridik. Vi har kunskapen och vi hjälper dig att hålla koll 
på lagar och föreskrifter. Lyft telefonen och ring vår medlems-
rådgivning, eller skicka ett mejl.

Vi höjer din lön

När det börjar bli dags för lönesamtalet erbjuder vi lönesta-
tistik och tips för hur du bäst förhandlar din lön. Vi tror på 
individuell löneförhandling och att våra lokala och centrala 
förhandlingar lägger grunden för att din egen förhandling ska 
bli bra. Vi vill ge dig goda förutsättningar och vårt arbetssätt 
är framgångsrikt.

Juridisk hjälp

Genom ditt medlemskap i Läkarförbundet får du tillgång 
till juridisk hjälp i frågor som rör ditt arbetsliv. Det kan till 
exempel handla om att du får problem med din arbetsgivare, 
råkar ut för en arbetsskada eller att du blir anmäld.

Är du privatpraktiserande läkare ger vi dig juridisk rådgivning 
i frågor som rör din praktik. Vi ordnar också starta-eget-kurser 
i samarbete med expertis på området.

!!!!! !!!!! !!!

Om du är medlem i Läkarförbundet vill vi börja med att gratulera dig till ett klokt val. 
Sedan vill vi ta tillfället i akt och påminna dig om allt som ingår i ditt medlemskap. 

Och till dig som ännu inte valt att bli en av oss – fundera en gång till.

Vi påverkar din vardag 

Vi brukar säga att Läkarförbundet både är läkarnas fackliga 
och professionella organisation. Det betyder att vi förutom 
att påverka i traditionella fackliga frågor, även arbetar med 
att förbättra läkarnas förutsättningar. Det kan till exempelvis 
handla om läkarnas utbildning, möjlighet till forskning eller 
hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Sådant som 
har stor betydelse för dig i din vardag.

Vårt arbete ger resultat

Läkarförbundet är med och påverkar utvecklingen inom hälso- 
och sjukvården. Vi har många möjligheter att tala för vår sak. 
När vi deltar i statliga utredningar, genom remissvar, via kon-
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Kontakta oss gärna
08-790 33 00   info@slf.se   www.lakarforbundet.se
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Läkare stödjer läkare

Kollegialt nätverk
Kollegialt nätverk är till för dig som behöver en kollega att 
prata med om din situation på arbetet eller i privatlivet. Det 
kan kännas lättare att prata 
med en annan läkare som kän-
ner till hur läkares vardag och 
livssituation ser ut. Du garante-
ras sekretess och kan även vara 
anonym.

Detta år firar nätverket tio-
årsjubileum. Under årens lopp 
har läkarna som är engagerade i 
nätverket samlat på sig mycket 
erfarenhet och kunnat stötta många kollegor. Ring eller mejla 
gärna om du känner att du behöver någon att samtala med.

Kontakt

Telefon: ring Läkarförbundets växel 08-790 33 00 och begär 
Kollegialt nätverk
E-post: kollegialt.natverk@slf.se

Almedalen – en viktig mötesplats
Läkarförbundet kommer även detta år att medverka i poli-
tikerveckan i Almedalen. Både med egna seminarium och 
tillsammans med andra aktörer inom hälso- och sjukvården. 
Det är ett viktigt tillfälle för oss att delta i den politiska debat-
ten och lyfta fram läkarnas frågor. 

I år arrangerar vi inte mindre än sju olika seminarium. Äm-
nena är patientsäkerhet, vårdvalsmodeller, klinisk forskning, 
livsstilsfrågor, klimat och hälsa, papperslösas rätt till vård samt 
barn, kost och hälsa.

Vid frågor, kontakta: 

Eva Widman, informatör, 08-790 34 47
E-post: eva.widman@slf.se

Har du blivit nyfiken och vill veta mer? 

www.lakarforbundet.se

takter med riksdags- och landstingspolitiker, genom uppvakt-
ningar i Regeringskansliet och inte minst via kontakter med 
media driver vi läkarnas frågor. Genom detta arbete stärker 
vi alla läkares ställning på arbetsmarknaden och vi ökar den 
enskildes möjlighet att få goda anställningsvillkor i arbetslivet. 
Vi samarbetar även med andra aktörer som påverkar läkares 
vardag. 

Våra synpunkter har i många fall lett till önskade föränd-
ringar, till exempel ökade statsbidrag och den så kallade sjuk-
skrivningsmiljarden. Andra förändringar kan gälla vem som 
ska ha rätt att skriva ut läkemedel och sjukintyg.

nternationellt arbete

Många beslut som fattas internationellt påverkar oss i Sverige. 
Därför tycker vi att det är viktigt att även vara representerade 
i internationella sammanslutningar och nätverk. Där driver vi 
den svenska läkarkårens intressen.

Och dessutom...

Som medlem får du erbjudanden i form av Läkartidningen, 
förmånliga försäkringar, tillgång till semesterboende och flera 
andra rabatter.

Engagemang över hela landet

Runt om i landet finns duktiga läkare som engagerar sig och 
arbetar för att förbättra tillvaron för alla läkare. De fackligt 
förtroendevalda är grunden i vår verksamhet och de är länken 
till er medlemmar. Det är du och dina kollegor som har störst 
kunskap om er arbetsplats och som tillsammans kan åstad-
komma förändringar.

Hör gärna av dig till oss

Vi är tacksamma för alla synpunkter. Det är viktigt för oss att 
få veta vad du som medlem tycker. Så att vi lägger vår kraft på 
rätt saker.
E-post: info@slf.se
Telefon vxl: 08-790 33 00

Medlemsrådgivningen
E-POST: medlemsradgivningen@slf.se
TELEFON: 08-790 35 10
måndag 9-12, tisdag-fredag 9-12, 13-15
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