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Nr. 14/2017    Till  
    Läkarförbundets yrkes- och 
     lokalföreningar 
 
 
 
 

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2018 
 
I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade fackliga utbildning 2018. Vi 
ber läkarföreningarna att sprida informationen om kurserna till alla förtroendevalda, för att så 
många fackligt verksamma som möjligt får tillfälle att delta. 
 
De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm 
i Läkarförbundets förbundskansli, Villagatan 5, om inget annat anges. Gemensamma middagar 
kommer att hållas i festvåningen på samma adress. Vänligen notera att särskilt baskursen lämpar 
sig både för anställda inom kommunal, statlig och privat sektor. 
 
Under året kommer förbundet även att vid behov anordna kurser särskilt riktade till medlemmar 
och fackligt förtroendevalda inom privat sektor. Information om när, hur och var kommer un-
der året att publiceras på webben och skickas ut via e-post till läkarföreningarna. Genom för-
bundets medlemskap i PTK kommer det också att finnas möjlighet till att ta del av delar av 
PTK:s kursutbud till anställda på privat sektor. Information om kurstillfällen, innehåll, tid och 
plats kommer fortlöpande att publiceras på webben, www.slf.se. 
 
Deltagare ska vara anmälda till arbetsgivaren som fackligt förtroendevalda. Kursdeltagare 
som eventuellt får problem att få ledighet med lön för att delta i förbundets fackliga utbildning 
uppmanas att före kursstart kontakta sin lokalförening för att få hjälp. Om frågan ändå inte går 
att lösa skall lokalföreningen i sin tur kontakta förbundet innan kursen börjar. För att de 
centralt arrangerade kurserna ska hållas krävs minst 15 anmälda deltagare. 
 
Anmälan till centrala kurser sker via webben: www.lakarforbundet.se/fackligutbildning.  
Kontaktperson är Helena Törnkvist, tel. 08-790 33 60, e-post: helena.tornkvist@slf.se. 
 
Varmt välkomna! 
 

http://www.slf.se/
http://www.lakarforbundet.se/fackligutbildning


1. CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER 
 
Central baskurs hålls under två x två dagar på våren V10 och V21. Central fortsättnings-
kurs hålls under tre dagar V17.  
 
En sammanhållen bas- och fortsättningskurs hålls på Cypern under en kursvecka  
V34/35. Antalet platser är begränsat till totalt 50 personer. Anmälan till kursen görs till 
lokalföreningen på bifogad blankett senast den 6 april. Lokalföreningen prioriterar hur 
platserna ska fördelas bland de förtroendevalda som anmält sig. Senast den 23 april ska 
lokalföreningen anmäla deltagare i prioriteringsordning till förbundet som fördelar plat-
serna mellan läkarföreningarna. Anmälan är bindande. Se vidare särskild inbjudan och 
anmälningsblankett. Det är önskvärt att varje läkarförening kan anmäla åtminstone en 
deltagare. 
 

Kurs Datum 
Central baskurs i Stockholm 5 och 6 mars, 21 och 22 maj 

Central fortsättningskurs i Stockholm 23 - 25 april 

Central bas- och fortsättningskurs, Cypern 24 – 31 augusti 

 
 

2. TEMADAGAR 
 
2018-02-07 - Pensionsavtalen KAP-KL/AKAP-KL och avtalsförsäkringar 
Sista anmälningsdag 16 januari 

 
Syftet med temadagen är att ge orienterande kunskap om det allmänna pensionssystemet, 
kunskap om de landstingskommunala pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL med 
tillhörande kollektivavtalade försäkringarna inom kommunal sektor samt kollektivavtal 
om tjänstepension på privat och statlig sektor. 
 
 
2018-02-21 – Arbetsrätt – svåra uppsägningar och turordningsregler 
Sista anmälningsdag 2 februari 

 
Arbetsbrist är ett relativt ovanligt begrepp för läkare och behovet av arbetskraft har varit 
stort under många år. Under temadagen kommer vi att gå igenom begreppet arbetsbrist 
och vilket regelverk som blir tillämpligt vid sådana situationer. Arbetsbrist en term som 
kan användas i alla situationer när en uppsägning inte är hänförlig till den enskilde ar-
betstagaren personligen. I sådana situationer aktualiseras bland annat arbetsgivarens om-
placeringsskyldighet i olika led samt frågor om turordning. Vi kommer att gå igenom 
vilka turordningsregler som gäller enligt lag och avtal. Vi kommer även ta upp formalia-
regler, olika arbetsrättsliga begrepp, företrädesrätt till återanställning, uppsägningstider 
samt hur vi kan bestrida uppsägningar. Temadagen tar också upp trygghetsavtal (om-
ställningsavtal) liksom de försäkringar i övrigt som kan aktualiseras i händelse av arbets-
brist.  
 



 
2018-03-20/21 – Arbetsmiljöarbete – SAM, OSA och hot och våld och aktivt arbete 
för att förebygga diskriminering 

Sista anmälningsdag 28 februari 
 
Som fackligt förtroendevald möter du frågor om ohälsa och brister i arbetsmiljön i sam-
verkan med arbetsgivaren och i din roll som skyddsombud och/eller samverkansrepre-
sentant. Ohälsa drabbar individer, men orsakerna finns oftast främst i hur arbetsgivaren 
organiserar arbetet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns metoder för att arbeta före-
byggande för att förhindra att sjukdom eller ohälsa uppstår. För att komma tillrätta med 
ohälsa, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen är det viktigt att ha kunskap om 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ett annat viktigt område att arbeta med 
för att förhindra ohälsa är den organisatorisk och social arbetsmiljön. Temadagen tar 
också upp Läkarförbundets policyprogram för arbete mot hot och våld på arbetsplatsen. 
  
Arbetsgivaren har ansvar för att förhindra och förebygga att diskriminering och trakasse-
rier förekommer på arbetsplatsen. Utgående från rollen som förtroendevald och utifrån 
perspektivet mångfald och lika rätt – hur kan förbundet arbeta för att förebygga diskri-
minering och bidra till en inkluderande arbetsmiljö? 
 
 
2018-04-16 – Rehabiliteringsärenden 
Sista anmälningsdag 29 mars 

 
Temadagen utgår från rollen som facklig företrädare och ger kunskap och stöd i arbetet 
med rehabiliteringsärenden - vad bör vi tänka på, regelverk, formalia, verktyg och tips. Te-
madagen tar upp arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utifrån ett arbetsrättsligt och praktiskt 
perspektiv. Genomgång av gällande lagstiftning, kollektivavtal, praktisk hantering och vilket 
ansvar som arbetsgivarens. Vi tar även upp Försäkringskassans roll och arbetstagarens eget 
ansvar vid rehabilitering.  
 
 
2018-09-25 – Läkarförbundets kollektivavtal, lönebildning och förhandling 

Sista anmälningsdag 3 september 

 

En stor del av uppdraget som fackligt förtroendevald utgår från rollen som företrädare för 
medlemmar i olika förhandlingssituationer – både som företrädare för kollektivet och för 
individen. Syftet med temadagen är att utveckla och fördjupa deltagarnas kunskaper om 
kollektivavtalen främst på landstingssektorn och de möjligheter till inflytande som partsrol-
len ger. På temadagen går vi både översiktligt och på djupet igenom villkor i kollektivavtalet 
på kommunal sektor – Löneavtalet - innehåll och tillämpning -, Allmänna bestämmelser AB 
– och specialbestämmelsen för läkare liksom villkoren i förbundets kollektivavtal med 
Vårdföretagarna – sektion E & F – på privat sektor.  
 
 

2018-10-11/12 – Arbetsmiljöarbete – SAM, OSA och hot och våld och aktivt arbete 
för att förebygga diskriminering 

Sista anmälningsdag 17 september 
 
Som fackligt förtroendevald möter du frågor om ohälsa och brister i arbetsmiljön i sam-
verkan med arbetsgivaren och i din roll som skyddsombud och/eller samverkansrepre-
sentant. Ohälsa drabbar individer, men orsakerna finns oftast främst i hur arbetsgivaren 
organiserar arbetet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns metoder för att arbeta före-
byggande för att förhindra att sjukdom eller ohälsa uppstår. För att komma tillrätta med 
ohälsa, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen är det viktigt att ha kunskap om 



hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ett annat viktigt område att arbeta med 
för att förhindra ohälsa är den organisatorisk och social arbetsmiljön. Temadagen tar 
också upp Läkarförbundets policyprogram för arbete mot hot och våld på arbetsplatsen. 
  
Arbetsgivaren har ansvar för att förhindra och förebygga att diskriminering och trakasse-
rier förekommer på arbetsplatsen. Utgående från rollen som förtroendevald och utifrån 
perspektivet mångfald och lika rätt – hur kan förbundet arbeta för att förebygga diskri-
minering och bidra till en inkluderande arbetsmiljö? 
 
 
2018-11-15 – Arbetstid 
Sista anmälningsdag 24 oktober 
 
Arbetstidsfrågor är alltid aktuella för Läkarförbundets medlemmar. Frågor relaterade till ar-
betstid är även en mycket viktig del av läkares arbetsmiljö. Arbetstiden regleras i både lag 
och avtal som ger stort utrymme och möjlighet till både individuella och lokala lösningar. 
Under temadagen går vi igenom lag och avtal som berör arbetstidsfrågor för läkare. Flexibel 
arbetstid, d v s systemet för hur den ordinarie arbetstiden kan fullgöras, kommer också att 
avhandlas under denna dag.   
 
 

3. UTBILDNING I FACKLIGT LEDARSKAP – Fulltecknad 2018! 
 
Kurs för ordförande, presumtiva ordförande eller annan styrelseledamot med tydlig  
ledarroll. Kursen genomförs vid tre kurstillfällen på Säby Säteri utanför Stockholm. 
Första kurstillfället är 7 - 9 februari 2018. Därpå följer 16 - 18 maj samt 3 - 5 oktober, 
2018. Anmälan till kursen sker genom särskild inbjudan till delföreningarna. 
 
 

4. LOKALA BASKURSER 
 
Lokala baskurser med eller utan central medverkan. För information om innehåll, bidrag 
och kursmaterial, se särskild bilaga. 
 
 

5. PRIVAT SEKTOR 
För att stödja den fackliga aktiviteten på privat sektor kommer förbundet att vid behov 
och i särskild ordning anordna utbildning för privatanställda förtroendevalda. Det finns 
också möjlighet att ta del av PTK:s kursutbud till anställda på privat sektor. Mer inform-
ation om kurstillfällen, innehåll etc. kommer att publiceras på www.slf.se. 

http://www.slf.se/


CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER 
 
De centralt anordnade bas- och fortsättningskurserna i Stockholm kommer att genomföras på 
förbundskansliet, Villagatan 5. 
 
Generellt gäller att deltagande i facklig utbildning sker på betald arbetstid. Deltagare ska vara 
anmälda som fackligt förtroendevalda. Ansökan om ledighet lämnas till arbetsgivaren. Kursdel-
tagare som får problem att få ledighet med lön ska så snart som möjligt före kursstart kontakta 
sin lokalförening för hjälp. 
 
Kost, logi och resa betalas av förbundet och inget traktamente utgår. 
 
Kost/logi 
Inkvartering sker i enkelrum. Hotell anges senare. Vänligen uppge önskemål om övernattning i 
kursanmälan. 
 
Gemensamma middagar kommer att hållas i festvåningen på förbundskansliet, Villagatan 5. 
Vänligen uppge eventuella kostallergier i kursanmälan. 
 
Resor 
Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, tel. 08-509 350 20. Ange som referens 315. Resor 
med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas och godkännas. Eventuella utlägg för resor 
ersätts via reseräkning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet. 
 

 
 

Central baskurs 5 - 6 mars och 21 - 22 maj 2018 
Anmälan senast 12 februari respektive 23 april 2018 
 
Syftet med baskursen är att ge verksamhetsnära fackligt förtroendevalda en god introduktion 
och vägledning i fackliga frågor och i det fackliga uppdraget.  
 
Kursmål: 
Rollen som fackligt förtroendevald: 

• Kännedom om vad uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtro-
endevald. Orientering om parts-, förhandlings- och samverkanssystemet, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder, förhandlingsarbete, kollektivavtal, samt för upp-
draget central arbetsrättslig lagstiftning. 

 
Målgrupp:  
Klinikombud, samverkansrepresentanter, tillika skyddsombud samt lokalt verksamma styrelse-
ledamöter. Vänligen notera att baskursen lämpar sig för fackligt förtroendevalda inom såväl 
kommunal, statlig som privat sektor. 
 
Kursanmälan: 
Anmäl dig på www.lakarforbundet.se/fackligutbildning eller till kursanmalan2018@slf.se. Det 
är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas 
med e-post. 

http://www.lakarforbundet.se/fackligutbildning
mailto:kursanmalan2018@slf.se


 

Central fortsättningskurs 23 - 25 april 2018 
Anmälan senast 26 mars 2018 
 
Syftet med fortsättningskursen är att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om sådana fack-
liga frågor som ibland även hanteras på en mer central nivå hos arbetsgivaren.  
 
Kursmål: 
Utgående från rollen som fackligt förtroendevald inom Läkarförbundet: 

• Kännedom om vad uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtro-
endevald. Kännedom och kunskap om förhandlingsarbete för kollektiv och individ, kol-
lektivavtalsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder, lönebildning, an-
ställningstrygghet samt för uppdraget central arbetsrättslig lagstiftning. 

 
Målgrupp: 
Fackligt förtroendevalda som på grund av sin funktion behöver bredare kunskap t.ex. samver-
kansrepresentanter, skyddsombud, styrelseledamöter i lokalföreningen eller förtroendevalda 
som bedöms vara på väg in i styrelsen. 
 
Kursanmälan: 
Anmäl dig på www.lakarforbundet.se/fackligutbildning eller till kursanmalan2018@slf.se. Det 
är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas 
med e-post. 
 
 

Kurs om de statliga avtalen  
 
Information och diskussion kring de statliga kollektivavtalen. Program kommer i inbjudan. Vän-
ligen notera att Läkarförbundets lokalt förtroendevalda inom den statliga sektorn också kan 
anmälas till central baskurs, se ovan. 
 
Målgrupp: 
Fackligt förtroendevalda på statliga myndigheter. 
 
Kursanmälan: 
Anmälan sker i samband med inbjudan. Särskild inbjudan 
 
Glöm inte att lokalföreningen ska anmäla dig som fackligt förtroendevald till din  
arbetsgivare! 

http://www.lakarforbundet.se/fackligutbildning
mailto:kursanmalan2018@slf.se


Central bas- och fortsättningskurs Cypern, 24 augusti – 31 augusti 2018 

 
Bas- och fortsättningskurs erbjuds i kombination under en kursvecka i Ayia Napa på Cypern. 50 
lokalt fackligt förtroendevalda har möjlighet att delta. Kursen har i stort samma faktainnehåll 
som den centrala bas- och fortsättningskursen i Stockholm, men p.g.a. andra förutsättningar har 
denna kurs ett och mer processinriktat upplägg och mer tid läggs på samverkans- och förhand-
lingsspel. Närmare information om program och kursupplägg kommer vid anmälan. Det är inte 
möjligt eller lämpligt att respektive och/eller andra familjemedlemmar reser med. 
 
Syftet med kursen är att ge verksamhetsnära fackligt förtroendevalda en god introduktion och 
vägledning i rollen som fackligt förtroendevald. Kursen ger fördjupad kunskap om fackliga frå-
gor som ibland även hanteras på en mer central nivå hos arbetsgivaren. Kursen ger rika möjlig-
heter till att bygga hållbara nätverk inom förbundet. 
 
Kursmål 
Utgående från rollen som fackligt förtroendevald inom Läkarförbundet:  

• Kännedom om vad det fackliga uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fack-
ligt förtroendevald.  

• Kännedom och kunskap om parts-, förhandlings- och samverkanssystemet, förhand-
lingsarbete för kollektiv och individ, kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor, systema-
tiskt arbetsmiljöarbete (SAM), organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), aktiva åtgär-
der för att förebygga diskriminering, lönebildning och anställningstrygghet.  

• Kännedom om för uppdraget central lagstiftning. 
 
Målgrupp 
Lokalt fackligt förtroendevalda på kliniknivå, t ex klinikombud, samverkansrepresentanter och 
tillika skyddsombud. Fackligt förtroendevalda som bedöms vara på väg in i styrelsen och lokala 
förtroendevalda som på grund av sin funktion behöver bredare kunskap, framför allt nya styrel-
seledamöter i lokalföreningen. 
 
Kursanmälan 
Anmälan till kursen sker till den lokala läkarföreningen på bifogad blankett senast den 6 april. 
Det är önskvärt att varje läkarförening kan anmäla åtminstone en deltagare. Lokalföreningarna 
prioriterar hur platserna ska fördelas bland de förtroendevalda som anmält sig. Lokalförening-
arna ska senast 23 april anmäla deltagare i prioritetsordning till förbundet som fördelar platserna 
mellan de lokala läkarföreningarna.  
 
Vänligen observera att anmälan är bindande. Beslut om antagning till kursen och preliminärt 
program skickas V 18 till deltagarna på angiven e-postadress med kopia till lokalföreningens 
kansli. 
 
Ansökan om ledighet lämnas till arbetsgivaren. Kursdeltagare som får problem att få ledighet 
med lön ska så snart som möjligt före kursstart kontakta sin lokalförening för hjälp. Generellt 
gäller att deltagande i kurserna sker på betald arbetstid. Deltagare ska vara anmälda till 
arbetsgivaren som fackligt förtroendevalda. 
 
Övrig information 
Vi reser charter med Ving och bor och arbetar på Sunwing Sandy Bay Beach som ligger i Ayia 
Napa. Vistelsen är s.k. all inclusive, d.v.s. alla måltider och lokala drycker ingår och inget trak-
tamente utgår.  



 
Inkvartering sker i dubbelrum med separata sängar. Enkelrum kan bokas mot tillägg om 3 150 
kronor som betalas av deltagaren själv. Önskemål om enkelrum ska anges i anmälan. Observera 
att tillgången till enkelrum kan vara begränsad.  
 
Avreseorter är Stockholm/Arlanda, Göteborg/Landvetter och Köpenhamn/Kastrup. Resenä-
rer som behöver övernattning vid flygplatsen p.g.a. tidig avresa och/eller ankomsttid ska med-
dela det i sin anmälan, se anmälningsblankett utlandskurs.  
 
Flygtider  

Utresa - Köpenhamn 
Datum       Flyg nr    Flygtider  Avreseflygplats       Ankomstflygplats    
24AUG18  DK 1192  0700-1155  Kastrup Terminal 2    Larnaca                
Hemresa 
Datum Flyg nr  Flygtider  Avreseflygplats       Ankomstflygplats    
31AUG18  DK 1193   1315-1630  Larnaca                 Kastrup Terminal 3    

Utresa - Stockholm  

Datum Flyg nr Flygtider  Avreseflygplats        Ankomstflygplats    
24AUG18  DK 1634   1815-2335  Arlanda terminal 5     Larnaca                
Hemresa  
Datum Flyg nr Flygtider  Avreseflygplats   Ankomstflygplats    
01SEP18     DK 1635  0055-0420  Larnaca                Arlanda terminal 5     

Utresa–Göteborg 

Datum Flyg nr Flygtider  Avreseflygplats        Ankomstflygplats    
24AUG18    DK 1790   0700-1210  Landvetter             Larnaca                
Hemresa 
Datum  Flyg nr  Flygtider  Avreseflygplats        Ankomstflygplats    
31AUG18  DK 1791 1330-1650  Larnaca                 Landvetter             

 
Anslutningsresor 
Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, tel. 08-509 350 20. Ange som referens 315. Resor 
med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas. Eventuella utlägg för resor ersätts via reseräk-
ning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet. 
 
Mer information? 
Är det något som är oklart och har du frågor kring arrangemanget, anmälan, bokningar, kurs-
innehåll, etc. – kontakta Helena Törnkvist som är kursadministratör på e-postadress  
helena.tornkvist@slf.se. 
 
Välkommen med din anmälan till lokalföreningen! Det är viktigt att ange en aktiv e-
postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post. Glöm inte att 
du ska vara anmäld som fackligt förtroendevald av lokalföreningen till din arbetsgivare! 

mailto:helena.tornkvist@slf.se


Anmälningsblankett för Läkarförbundets bas- & fortsättningskurs V 34/35,   

24 augusti - 31 augusti 2018 på Cypern 

 
Lokalförening       

Namn (enligt  pass, endast tilltalsnamn + efternamn)       

Hemadress       

Arbetsplats       

Personnummer       

E-post (obligatoriskt)       

Tel. arb. + hem       

Tidigare deltagande i central facklig utbildning       

Fackliga uppdrag i lokalförening       

 

Denna anmälan lämnas till lokala läkarföreningen senast den 6 april för godkännande och  

vidarebefordran till förbundet senast den 23 april. Lokalföreningen ansvarar för att platserna för-

delas på lämpligt sätt till förtroendevalda inom föreningen. Det är inte möjligt att delta endast på 

bas- eller fortsättningskurs utan kurserna erbjuds i kombination. Denna anmälan är bindande. 

Målgrupp: 

Lokalt fackligt förtroendevalda på kliniknivå, t ex klinikombud, samverkansrepresentanter,  

skyddsombud som bedöms vara på väg in i styrelsen, lokala förtroendevalda som på  

grund av sin funktion behöver bredare kunskap, framför allt styrelseledamöter i lokalföreningen. 

 

OBS! deltagare ska vara anmäld som fackligt förtroendevald hos sin arbetsgivare 

       

Deltagare: 

 

Avreseort:   Arlanda        Landvetter      Köpenhamn 

 

   enkelrum önskas bekostas av deltagaren 3150 kronor 

 

   Önskar övernattning vid flygplatsen   

 

 

Ort                                             den              2018 

 

 

……………………………………………………………… 

Underskrift 

 

Lokalföreningens godkännande och prioritering nr      :  
 

(Lokalförening kan anmäla flera förtroendevalda från förening och då ska de vara prioriterade i nummerordning.) 

 

Ort                                           den              2018 

 

 

……………………………………………………………. 

Underskrift 

 

Godkänd underskriven ansökan insändes till Sverige Läkarförbund, att. Helena Törnkvist, Box 

5610, 114 86 Stockholm eller e-postadress helena.tornkvist@slf.se 

 



TEMADAGAR 
 
Syftet med temadagar är att behandla aktuella frågor, att ge utveckling i det fackliga arbetet och 
fördjupad kunskap inom vissa områden. Temadagarna riktar sig (om inget annat särskilt anges) till 
lokala fackligt förtroendevalda, i första hand ledamöter i lokalföreningens styrelse som har intresse 
för och kommer i kontakt med ämnet för temadagen. 
 
Plats: Förbundskansliet, Villagatan 5, Stockholm. Sammanträdesrum Ryggraden. 
Tid: 10.00 till 17.00, registrering kaffe och smörgås från kl. 09.30 
 
 

2018-02-07 Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL och avtalsförsäkringar 
Anmälan senast 2015-01-16 
 
Syftet med temadagen är att ge orienterande kunskap om det allmänna pensionssystemet, kunskap 
om de landstingskommunala pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL med tillhörande kollektiv-
avtalade försäkringarna inom kommunal sektor samt kollektivavtal om tjänstepension på privat 
och statlig sektor. 
 
Under temadagen kommer vi att gå igenom tjänstepensionsavtalen, KAP-KL för dem som är 
födda före 1986 och AKAP-KL för dem som är födda 1986 och senare. För att ge en överblick 
kommer vi också att ge en kortfattad genomgång av den allmänna pensionen. Under temadagen 
tar vi upp hur lokalföreningen kan hantera frågor som rör tjänstepensionen för att utifrån rollen 
som fackligt förtroendevald kunna guida och vägleda medlemmar till att göra informerade val 
inom området. 
 
Kursmål 

• Grundläggande kunskaper och kännedom om kollektivavtal på kommunal sektor om 
pension - KAP-KL och AKAP-KL - samt kollektivavtalade försäkringar AGS-KL, TFA-
KL och TGL-KL  

• Orientering om pensionssystemet och den allmänna pensionen 

• Kännedom om kollektivavtalad tjänstepension privat sektor. 

• Kännedom om kollektivavtalad tjänstepension statlig sektor. 

 

Målgrupp 
Temadagen riktar sig till lokala fackligt förtroendevalda, i första hand ledamöter i lokalförening-
ens styrelse och kanslianställda som kommer i kontakt med och hanterar ämnet för temadagen. 
 
 

2018-02-21 – Arbetsrätt – svåra uppsägningar och turordningsregler 
Sista anmälningsdag 2 februari 
 
Arbetsbrist är ett relativt ovanligt begrepp för läkare och behovet av arbetskraft har varit stort un-
der många år. Under temadagen kommer vi att gå igenom begreppet arbetsbrist och vilket regel-
verk som blir tillämpligt vid sådana situationer. Arbetsbrist en term som kan användas i alla situat-
ioner när en uppsägning inte är hänförlig till den enskilde arbetstagaren personligen. I sådana situ-
ationer aktualiseras bland annat arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i olika led samt frågor om 
turordning. Vi kommer att gå igenom vilka turordningsregler som gäller enligt lag och avtal. Vi 
kommer även ta upp formaliaregler, olika arbetsrättsliga begrepp, företrädesrätt till återanställning, 
uppsägningstider samt hur vi kan bestrida uppsägningar. Temadagen tar också upp trygghetsavtal 
(omställningsavtal) liksom de försäkringar i övrigt som kan aktualiseras i händelse av arbetsbrist.  



 
Kursmål 

• Utifrån rollen som fackligt förtroendevald stödja och företräda individer i förhandlingar 
med arbetsgivaren. 

• Kännedom om process och formalia vid arbetsbrist. 

• Grundläggande kunskaper och kännedom om regelverk i lagstiftning och kollektivavtal. 

• Praktisk hantering av ärenden. 
 
Målgrupp 
Temadagen riktar sig till lokalt fackligt förtroendevalda, i första hand skyddsombud och ledamöter i 
lokalföreningens styrelse, lokalt anställda tjänstemän som företräder medlemmar i individärenden. 
Fackligt förtroendevalda som kommer i kontakt med och hanterar ämnet för temadagen och som 
har deltagit i förbundets bas- och fortsättningskurs. 

 
Kursanmälan 
Anmäl dig till Helena Törnkvist på e-postadress helena.tornkvist@slf.se. Det är viktigt att ange 
en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.  
 
 

2018-03-20/21 och 2018-10-11/12 Arbetsmiljöarbete – SAM, OSA och hot och 
våld och aktivt arbete för att förebygga diskriminering 
Sista anmälningsdag 28 februari respektive 17 september 
 
Som fackligt förtroendevald möter du frågor om ohälsa och brister i arbetsmiljön i samverkan med 
arbetsgivaren och i din roll som skyddsombud och/eller samverkansrepresentant. Ohälsa drabbar 
individer, men orsakerna finns oftast främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet. I Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter finns metoder för att arbeta förebyggande för att förhindra att sjukdom eller 
ohälsa uppstår. För att komma tillrätta med ohälsa, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen 
är det viktigt att ha kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ett annat viktigt 
område att arbeta med för att förhindra ohälsa är den organisatorisk och social arbetsmiljön. Te-
madagen tar också upp Läkarförbundets policyprogram för arbete mot hot och våld på arbetsplat-
sen. 
  
Arbetsgivaren har ansvar för att förhindra och förebygga att diskriminering och trakasserier före-
kommer på arbetsplatsen. Utgående från rollen som förtroendevald och utifrån perspektivet mång-
fald och lika rätt – hur kan förbundet arbeta för att förebygga diskriminering och bidra till en in-
kluderande arbetsmiljö? 

 
Kursmål 

• Grundläggande kunskaper och kännedom om arbetsmiljöfrågor och hur lokalförening-
ens utifrån det fackliga uppdraget som skyddsombud kan arbeta för att öka kunskapen i 
dessa frågor och samverka med arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.  

• Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). 

• Grundläggande kunskaper och kännedom om lagstiftning och metoder för hur lokal-
föreningen utifrån det fackliga uppdraget kan arbeta för inkluderande arbetsplatser och 
samverka med arbetsgivaren för att förebygga diskriminering. 

 
Målgrupp 
Temadagen riktar sig till lokala fackligt förtroendevalda, i första hand skyddsombud och ledamöter 
i lokalföreningens styrelse som ingår i samverkan med arbetsgivare. Fackligt förtroendevalda som 
kommer i kontakt med och hanterar ämnet för temadagen och som har deltagit i förbundets bas- 
och fortsättningskurs. 
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2018-04-16 – Rehabiliteringsärenden 
Sista anmälningsdag 29 mars 
 
Temadagen utgår från rollen som facklig företrädare och ger kunskap och stöd i arbetet med reha-
biliteringsärenden - vad bör vi tänka på, regelverk, formalia, verktyg och tips. Temadagen tar upp 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utifrån ett arbetsrättsligt och praktiskt perspektiv. Genomgång 
av gällande lagstiftning, kollektivavtal, praktisk hantering och vilket ansvar som arbetsgivarens. Vi 
tar även upp Försäkringskassans roll och arbetstagarens eget ansvar vid rehabilitering.  
 
Kursmål 

• Grundläggande kunskaper och kännedom om regelverk i lagstiftning och kollektivavtal i 
rehabiliteringsärenden och hur lokalföreningens utifrån det fackliga uppdraget kan arbeta 
för att stödja medlemmar i rehabiliteringsprocessen.  

• Kännedom om ansvar och roller. 

• Orientering i praktisk hantering av ärenden. 
 
Målgrupp 
Temadagen riktar sig till lokalt fackligt förtroendevalda, i första hand skyddsombud och ledamöter i 
lokalföreningens styrelse, lokalt anställda tjänstemän som företräder medlemmar i individärenden. 
Fackligt förtroendevalda som kommer i kontakt med och hanterar ämnet för temadagen och som 
har deltagit i förbundets bas- och fortsättningskurs. 
 
Kursanmälan 
Anmäl dig till Helena Törnkvist på e-postadress helena.tornkvist@slf.se. Det är viktigt att ange 
en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.  
 
 

2018-09-25 – Läkarförbundets kollektivavtal, lönebildning och förhandling 
Anmälan senast 3 september 
 
En stor del av uppdraget som fackligt förtroendevald utgår från rollen som företrädare för 
medlemmar i olika förhandlingssituationer – både som företrädare för kollektivet och för individen. 
Syftet med temadagen är att utveckla och fördjupa deltagarnas kunskaper om kollektivavtalen 
främst på landstingssektorn och de möjligheter till inflytande som partsrollen ger. Vi lyfter den 
fackliga rollen i förhandlingssystemet, förhandlingsformerna och förhandlingens olika faser Hur 
kan en förhandling gå till? Vad kan vi förhandla om och vilka förberedelser krävs? 
 
Lön och lönebildning är en mycket viktig facklig fråga för Läkarförbundet. Det kan gälla rådgivning 
kring lön och förhandling och som företrädare för medlemmarna i förhandling i samband med 
lönerevision. På temadagen går vi översiktligt och på djupet igenom innehåll, villkor och tillämp-
ning av Löneavtal, Allmänna bestämmelser AB och specialbestämmelsen för läkare i kollektiv-
avtalet på kommunal sektor, liksom villkoren i förbundets kollektivavtal med Vårdföretagarna – 
sektion E & F – på privat sektor.  
 
Kursmål 

• Kunskap om Läkarförbundets kollektivavtal på kommunal och privat sektor. 

• Kunskap om löneavtalet på kommunal sektor. 

• Förståelse för rollen som företrädare för individ och kollektiv. 

• Kunskap om den fackliga rollen i förhandlingssystemet, förhandlingsformerna och för-
handlingens olika faser. 
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Målgrupp 
Lokalt fackligt förtroendevalda främst inom kommunal sektor, i första hand ledamöter i lokal-
föreningens styrelse som har deltagit i förbundets bas- och fortsättningskurs. 

 
Kursanmälan 
Anmäl dig till Helena Törnkvist på e-postadress helena.tornkvist@slf.se. Det är viktigt att ange 
en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.  
 

 

2018-11-15 – Arbetstid  
Anmälan senast 24 oktober 
 
Arbetstidsfrågor är alltid aktuella för Läkarförbundets medlemmar. Under temadagen går vi igenom 
central lagstiftning och kollektivavtal som berör arbetstidsfrågor för läkare.  
 
Frågor om läkarnas arbetstid hanteras i första hand i verksamheten och på respektive arbetsplats. 
Det finns förstås olika lösningar på hur arbetet organiseras och hur läkarna arbetar. Som lokalt 
fackligt förtroendevald möter du arbetstidsfrågan dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och dels 
som villkorsfråga. Du möter arbetsgivaren både i samverkan och i intresseförhandling för att hitta 
lösningar som både tillgodoser verksamhetens krav och kraven på bra arbetsmiljö och för att till-
godose olika individers önskemål liksom för att förhandla lokala kollektivavtal. 
 
Kursmål 

• Övergripande förståelse för arbetstidsfrågor. 

• Fördjupad kunskap i central lagstiftning. 

• Fördjupad kunskap om kollektivavtalade regelverk. 

• Kännedom om intresseförhandling i arbetstidsfrågor. 

• Ökad kunskap om vilka vägar som finns vid oenighet kring arbetstid 
 
Målgrupp 
Lokalt fackligt förtroendevalda inom kommunal sektor, i första hand ledamöter i lokalföreningens 
styrelse som har deltagit i förbundets bas- och fortsättningskurs. 

 
Kursanmälan 
Anmäl dig till Helena Törnkvist på e-postadress helena.tornkvist@slf.se. Det är viktigt att ange 
en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.  
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LOKAL BASKURS, 0,5 – 2 dagar 
 
Syftet med lokal baskurs är att erbjuda lokalt förtroendevalda verktyg som underlättar det var-
dagliga fackliga arbetet på kliniken/vårdcentralen. Nyvalda styrelseledamöter, klinik- och 
skyddsombud, samverkansrepresentanter eller andra lokalt förtroendevalda ska genom kursen få 
en relevant introduktion för att kunna fullgöra sina uppdrag. På en lokal baskurs kan även lokala 
avtal m.m. tas upp.  
 
Baskursen kan hållas självständigt av den lokala läkarföreningen eller i samarbete mellan flera 
föreningar. Kursen kan hållas så ofta lokalföreningen bedömer att det behövs, beroende på till-
strömningen av nya förtroendevalda. Kursens längd kan variera mellan 0,5 – 2 dagar.  
 
Övergripande mål för lokal baskurs med utgångspunkt i rollen som fackligt förtroendevald: 

• Kännedom om vad uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fackligt  
förtroendevald.  

• Kännedom om parts-, förhandlings- och samverkanssystemet, förhandlingsarbete,  
kollektivavtal, arbetsmiljöarbete samt för uppdraget relevant lagstiftning (innehåller bl.a. för-
bundets organisation, arbetsmarknadens parter, FML, samverkan, MBL, AML, FAS 05,  
rekrytering.) 
 

Läkarföreningen kan välja att särskilt betona något av följande avsnitt: 

• Samverkan (MBL/FAS 05/AML och arbetsliv) 

• Kollektivavtalen 
 

Föreläsare från avdelningen för arbetsliv & juridik kan i mån av möjlighet delta under följande 
förutsättningar: 

• att minst en styrelsemedlem från lokalföreningen deltar under hela kursen 

• att upplägg, tid och plats för kursen bestäms i samråd med avdelningen för arbetsliv och 
juridik 

• att antalet kursdeltagare är minst 15 personer 

• att kallelser till deltagare, bokningar av kursgårdar och övriga arrangemang ordnas av  
lokalföreningen 

 
Kursmaterial 
Kursmaterial kan beställas senast 6 veckor före kursstart från avdelningen för arbetsliv & juridik: 
Helena Tornkvist, tel. 08-790 33 60, e-post: helena.tornkvist@slf.se. 

 
Ekonomiskt bidrag 
Ett schabloniserat ekonomiskt bidrag relaterat till utbildningens längd, utgår för varje kursdelta-
gare som genomgått utbildningen. Bidraget framgår av blanketten i bilagan. För att bidraget skall 
betalas ut krävs att kursen är föranmäld och att ett preliminärt program skickats in i förväg till  
avdelningen för arbetsliv & juridik. Program och deltagarförteckning skall bifogas till blanketten.  
 
OBS! Ekonomiskt bidrag utgår enbart för avsnitt som är att betrakta som utbildning enligt 
baskursutbudet. Information från styrelsen eller liknande är inte grund för bidrag och skall inte 
inräknas vid beräkning av kursens längd. Se separat blankett. 
 
För 2018 har avdelningen för arbetsliv och juridik äskat 10 % höjning av den ekonomiska ersätt-
ningen till lokalföreningarna. FS tar beslut om budget vid sitt möte den 18 december. 
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Redovisningsblankett 

 
För 2018 har avdelningen för arbetsliv och juridik äskat 10 % höjning av den ekonomiska 
ersättningen till lokalföreningarna. FS tar beslut om budget vid sitt möte den 18 decem-
ber. Besked om FS beslut om budget återkopplas i januari 2018. 

 

Ersättning för lokala baskurser 
 

 

Lokalföreningens namn: _______________________________________________ 

 

Kontaktperson: ______________________________________________________ 

 

Telefon dagtid: __________________________ E-post: ______________________ 

 

Postgiro/Bankgiro__________________________________ 

 

Datum för kursen fr o m: ________ t o m: ________ 

 

Redovisa antal kursdeltagare (som genomgått kursen) i nedanstående tabell. 

 

Kursens längd                Ange antal   Ersättning     Summa 

                 deltagare 

0,5  dag       250  

1     dag       450  

1,5 dagar utan övernattning       550  

2     dagar utan övernattning       650  

1,5 dagar med övernattning    1 900  

2    dagar med övernattning    2 150  

Ev. utlägg för föreläsare från 

Avd. Arbetsliv & Juridik 

   

 

   

  Totalt:      ______________ 

 

Bifoga deltagarförteckning. 

 

Redovisningen skickas till: 

 

Sveriges läkarförbund 

Arbetsliv & Juridik - HT 

Box 5610 

114 86 STOCKHOLM 


