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LOGOTYPEN

LOGOTYPENS DELAR

Vår logotyp består av tre delar: symbol, ordmärke och tagline. 

Logotypen måste alltid förekomma i de rätta färgerna. Logo-
typens huvudfärg är Pantone 072.  I CMYK-blandning trycks den 
med 88-76-0-0. 

När logotypen uppträder mot mörka bakgrunder ska den vara vit. 
Vid tryck i gråskala ska alla delar vara 100 % svart. 

Inga andra färger får användas än de ovan nämnda. Observera att 
logotypen inte får tryckas i halvtoner eller avvika på något annat 
sätt från originalet.

VISUELLA BYGGSTENAR

Ordmärke

Tag line

Symbol

Användning i gråskaletryckAnvändning mot mörk bakgrund

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning LOGOTYPEN 

LOGOTYPENS MÅTTSÄTTNING

All användning av logotypen ska utföras utifrån originalet. 
Storleken på logotypen mäts alltid utifrån bredden på hela 
logotypen.

Minsta rekommenderad storlek av logotypen är 35 mm (som 
på visitkort). 

Mått mäts enligt bredden på hela 
logotypen

35 mm

Frizon

1X

0,5X

0,5X

0,5X0,5X

LOGOTYPENS FRIZON

Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet 
till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller 
till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. 
Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logo-
typen, desto tydligare framträder den.

Frizonens storlek utgår från höjden på symbolen och är 
hälften av den. 

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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FÄRGER 

FÄRGPALETT

Färgpaletten är komponerad utifrån Läkarförbundets blå primärfärg. I trycksaker 
och dagligt kommunikationsmaterial jobbar vi i princip uteslutande med blå ton-
er. Med rätt blå toner i text och grafik mot vit bakgrund får vi en sammanhållen 
grafisk identitet och ett visuellt tydligt varumärke

På Läkarförbundets webbplats kompletteras färgskalan med fler färger för att 
kunna skapa en så lättillgänglig webbplats som möjligt.

Proportioner för användning av färgpaletten. Den vita bakgrunden är en del av helheten.Proportioner för användning av färgpaletten på lakarforbundet.se

Logotypfärg

Primärfärg

Primärfärg

Bas

Sekundär- och 
komplement-
färger

Sekundär- och 
komplement-
färger

Accentfärger AccentfärgAlertfärg Alertfärg

Bas

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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Logotypfärg

Accentfärg

Primärfärg plattorPrimärfärg text, detaljer

Alertfärg

Komplementfärger

PMS: 072 CVC
CMYK: 88-76-0-0
RGB: 61-74-154
HEX: 3c4999

PMS U: 2728
CMYK: 72-52-0-0
RGB: 87-117-184
HEX: 5774b8

CMYK: 85-65-0-0
RGB: 58-91-167
HEX: 3a5ba6

CMYK: 55-30-0-0
RGB: 127-162-213
HEX: 7ea1d5

CMYK: 15-0-5-0
RGB: 224-241-245
HEX: d3edf0

fortsättning FÄRGER 

FÄRGKODER

Till höger finns färgblandningar till alla färgsystem för olika 
typer av produktioner. Det är viktigt att färgerna återges rik-
tigt. Eftersom underlaget varierar från tryck till tryck, används 
ibland olika CMYK-blandningar beroende på pappersval, 
färgkoderna här är för obestruket papper (U). 

OM FÄRGSYSTEM 

PMS står för Pantone Matching System. PMS-systemet an-
vänds vid dekorfärgstryck. Det är vanligt att kombinera en 
dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempel vis 
färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat 
vid tryck av visitkort och korrespondenskort. 

CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) 
och K (svart). Dessa är de färger som används vid fyrfärgs-
tryck i exempelvis annonser, trycksaker, affische med mera. 
CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg. 

RGB står för Röd, Grön och Blå. Det är dessa kulörer som da-
torns skärm återger. RGB har en större färgrymd än CMYK 
och det är en av orsakerna till att det aldrig går att få exakt 
samma färg på en skärm som en trycksak eller utskrift. Med 
hjälp av speciferade färgkoder kan man ändå uppleva att det 
är i princip samma färg.

HEX är färgkoder som används vid färgsättning på webb-
platsen.

VISUELLA BYGGSTENAR

CMYK: 0-84-100-0
RGB: 231-67-16
HEX: ff4d00

CMYK: 65-0-50-0
RGB: 88-185-153
HEX: 4bb69a

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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Alertfärg

Primärfärg

Sekundärfärger

Komplementfärger

HEX: 004da5

HEX: 003b77 HEX: 01428d

HEX: ff4d00

HEX: d3edf0 HEX: f9f7f5

HEX: 4bb69a HEX: 59203a

fortsättning FÄRGER 

VISUELLA BYGGSTENAR

FÄRGKODER WEBBPLATS

För att kunna skapa en så lättill-
gänglig webbplats som möjligt, 
kompletteras färgskalan med 
några fler färger. Dessa färger är 
bara till för lakarforbundet.se

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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TYPOGRAFI 

Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att 
bygga en enhetlig profil för Läkarförbundet. Vår in formation ska 
vara tydlig och lättillgänglig. Därför har vi utvalda typsnitt för 
att fungera i olika sammanhang. Alla typsnitt är erkänt lättlästa 
och kompletterar varandra för olika syften. 

Läkarförbundets huvudtypsnitt är Helvetica. På webben an-
vänds den snarlika Graphik och på de datorer inget av de två 
typsnitten finns använder vi Arial. 

Arial eller Helvetica använder vi oss av när vi producerar 
något i Office-programmen

I trycksaker och i kontorsmaterial (visitkort med mera) använder 
vi Helvetica, både till rubriker och till brödtext. Som alternativ 
i brödtext i omfattande trycksaker kan Garamond användas. 

På webbplatsen använder vi Graphik som är framtaget för att 
ge god läsbarhet på bildskärmar. Lämplig storlek för brödtext 
är 9–12 punkter (Synska dades Riksförbund rekommenderar 
12–14 punkter) och 7–9 punkter för adressuppgifter.

Light  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Medium  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Italic  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Regular  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Italic  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold Italic  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Regular  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Italic  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold Italic  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Regular  ABCDEFGHILJKMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Italic  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Bold Italic  ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvxyzåäö1234567890

Regular  

Italic  

Medium  

Medium Italic  

HELVETICA

GARAMOND

CALIBRI

ARIAL

PowerPoint Helvetica eller Arial

Word Helvetica eller Arial

E-postsignatur Calibri 

Trycksaker Helvetica och Garamond

Webb Graphik

Lathund för typsnitt

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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GRAFIK

DIAGRAM OCH TABELLER

Syftet är att det ska bli så tydligt som möjligt och lätt att över-
blicka informationen. 

Färgerna utgår från vår färgpalett och kompletteras, enligt ex-
empel, om fler alternativ är nödvändigt för att bilden ska bli så 
tydlig som möjligt.

LOREM IPSUM DOLOR
 Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor
Lorem  Ipsum  Dolor

Tabell

Diagram

Diagram

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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BILDMANÉR

Val av bilder

Valet av bilder, bildernas innehåll, karaktär och i vilka 
sammanhang de används påverkar medvetet eller omed-
vetet intrycket av Sveriges läkarförbund. Därför är de 
viktigt att vi gör genomtänkta och konsekventa bildval, 
vare sig vi använder färdiga bilder eller står i avsikt att 
producera bilder. 

Bilder ska förstärka texten och dess budskap. Bilder som 
används med Sveriges läkarförbund som avsändare ska 
präglas av samma bildmanér för att skapa igenkänning 
och förmedla rätt känsla. Ett gemensamt bildspråk pro-
filerar Läkarförbundet och bidrar till att stärka varu-
märket. Bilderna ska vara ärliga och visa verksamheten 
eller personerna som de är. De ska inspirera, och verka 
i samklang med vår vision: 

”För alla läkare under hela karriären”

Inkluderande bilder

Läkarförbundet ska arbeta för en bildkommunikation 
som speglar alla – oavsett kön, könsidentitet, hudfärg, 
religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. 
Vi ska sträva efter att alla personer som närvarar på 
bilden visas på ett fördomsfritt sätt.

Sveriges läkarförbund ska i sitt bildval sträva efter att:

» hänsyn tas till de sju diskrimineringsgrunderna:
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
och ålder.

» bilder ska aldrig utgå från stereotypa
föreställningar.

» undvika onödiga värdeord och könsstereotypa
uttryck.

Tänk på detta när du väljer bilder

» Egen, äkta och genuin känsla. Läkare ska så långt
som möjligt känna sig hemma i vårt bildval.

» Levande och aktiva bilder.

» Så långt det är möjligt ska vi ha människor på
bilderna.

» Ögonkontakt i så hög utsträckning som möjligt för
att signalera öppenhet och relation. Gäller främst 
profilbilder. Verksamhetsbilder kan förlora sin 
dokumentära känsla med för onatrulig ögonkontakt.

» Bilder med mild färgton och sparsam mättnad. Att
gå nära kan förstärka känslan av närvarande och
delaktighet.

» Bilder som skapar nyfikenhet och spänning, som
uttrycker det oväntade – inte det förväntade.

» En bild, ett budskap – säg en sak med respektive
bild.

» Inkluderande – betraktaren ska uppleva att hen är

på plats och en del av bilden.

Våra bilder ska företrädesvis vara i liggande format. 
Välj ett vidare utsnitt så att bilden kan beskäras till 
ett mer traditionellt porträttformat vid behov.

Bilder tas företrädesvis i liggande format med vidare utsnitt så de kan 
beskäras vid behov.

De har en äkta och geniun känsla som läkare kan känna igen sig i.

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning BILDMANÉR

Verksamhetsbilder

Dessa bilder har en dokumentär karaktär, och visar situatio-
ner och miljöer från verksamheter inom hälso- och sjukvård, 
våra medlemmars vardag. Bilderna ska visa verkligheten så 
som den är. Dokumentär och vardaglig betyder inte trist! 
Vid fotografering: tänk på ljus, motivkomposition och på 
vad vi vill att bilden ska berätta/fokusera på.

Tillägg köpta bilder 

När vi behöver använder vi oss av bilder inköpta från bildby-
rå. Här är det viktigt att vi så långt det är möjligt säkerställer 
att de i sitt uttryck visualiserar svensk hälso- och sjukvård. 

Verksamhetsbilder har en dokumentär känsla. De har ett äkta och geniunt uttryck som läkare kan känna igen sig i. Exempel bilder 
från egna miljöer.

Exempel köpta bilder som har en känsla av svensk hälso- och sjukvård.

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning BILDMANÉR

Profilbilder

Dessa bilder bidrar till att bygga känsla för våra budskap. 
Bilderna behöver inte vara redovisande – här ligger istället 
fokus på stämningen. Konstnärligheten är viktig och detta 
ställer högre krav på fotografen och bilden. Det finns många 
sätt att skapa dramatik i en bild.

Kampanjbilder

Dessa bilder har en karaktär av enkelhet och en hög fokus 
på vad bilden ska kommunicera. Vanliga användningsom-
råden för kampanjbilder är när vi vill förmedla en idé eller 
en känsla i ett sammanhang där betraktaren inte förväntas 
ägna någon längre tid åt bilden. Till exempel i annonser – 
både digitalt och i tryck.

För att skapa en identitet i bilderna utan att begränsa krea-

tiviteten gäller följande kriterier:

 » Främst färgbilder i naturliga färger
 » Ska förmedla värme, närhet och professionalism
 » Vara enkla och tydliga

Exempel profilbilder

Exempel kampanjbild från medlemsrekryteringens julkampanj 2017 ”Min Stora Dag”

VISUELLA BYGGSTENAR
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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SPRÅKBRUK

#vitaransvar  
#tryggvard

SPRÅKBRUK

Tonalitet i text

Tonaliteten ger en riktlinje för hur vi uttrycker oss i text. Den ska ses som ett riktmärke och inte som en 
uppsättning strikta regler. 

Sveriges läkarförbund ska kommunicera utifrån att vi är det professions- och fackförbund som samlar läkar-
kåren. Vi kan och ska vara bäst på att driva läkares kärnfackliga frågor likväl som att verka som en lobbyist i 
politiska frågor. Vi kommunicerar med gedigen sakkunskap, professionalism och gott självförtroende. Vi lyfter 
gärna fram exempel på utveckling och framgångar men det får aldrig övergå i skryt, arrogans eller uppfattas 
som ”besserwisserfasoner”. 

Vi lyfter fram både våra medlemmar, patienter och andra professioner inom vården och vi kan kosta på oss 
att bjuda på oss själva – både ifråga om att dela med oss av kunskap och ifråga om en lagom självdistans, 
med glimten i ögat.

Vår tonalitet är ödmjuk och vi kan överraska både med våra perspektiv och med våra ordval.

Detta ska genomsyra vår kommunikation

Sveriges läkarförbund är: orädda i sin kommunikation, vi skapar intresse och involverar andra, är tillgäng-
liga och bjuder in till dialog och vi leder utvecklingen framåt genom att visa konkreta exempel på långsiktigt 
ansvarstagande. Vi är:

Professionella – vi har både djup och bred kunskap inom hälso- och sjukvård. 
Både ur det kärnfackliga perspektivet som det politiska perspektivet.

Ansvarstagande – vi agerar med trovärdighet, ärlighet och transparens.

Lösningsfokuserade - vi ser saker på ett nytt sätt genom att kombinera nya insikter 
med tidigare erfarenheter, ansvar och sunt förnuft.

Lathund för skrivspråk

När vi skriver och talar om Läkarförbundet är vi ett 
professions- och fackförbund, inte bara ett fackförbund.

Vi skriver webblänkar utan www.

När vi länkar till webben eller pratar om webbplatsen 
skriver vi lakarforbundet.se (inte slf.se).

De hashtags vi använder är #vitaransvar för en 
#tryggvard.

Webbinarier benämns Läkarförbundet Live

Läkarförbundet skrivs med stort L, Sveriges läkarförbund 
med stort S och litet L.

Vi undviker förkortningar. Till exempel m.m. skrivs ut med 
mera, och så vidare.

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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KONTORSMATERIAL

Visitkort

Visitkort med svensk text har blå baksida i primärfärgen med 
vår vision ”För alla läkare under hela karriären” som dekor. 
Undantag är tvåspråkiga vistkort som använder baksidan till det 
andra språket.

Exempel i 100 %

Telefon 08-790 12 34 │ Mobil 073-123 45 67
anna.andersson@slf.se │ lakarforbundet.se
Besök Villagatan 5 │ Postadress Box 5610, 114 86 Stockholm

Anna Andersson
Medarbetare

För alla läkare 
under hela 
karriären

Framsida

Baksida

TILLÄMPNING

Mått 90 x 55 mm

Färger
Baksida platta
Baksida text

PMS 072 CVC eller 100-79-0-0
72-52-0-0
10 % PMS 072 eller 100-79-0-0

Logotypstorlek 35 mm (bredd)

Typografi Helvetica

Namn Bold, 10 pt

Titiel Light, 8 pt

Rubriker Regular, 8/10 pt

Kontaktuppgifter Light, 8/10 pt

Pappersval Scandia 2000 eller liknande 
obestruket vitt, 250 g

Lathund för visitkort

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning KONTORSMATERIAL

E-POST

Eftersom mycket kommunikation sker via e-post är en snygg 
och enhetlig signatur lika viktig som att man använder organi-
sationens brevmall i Word. 

För att underlätta för mottagaren skriver vi alla kontaktuppgifter, 
se exempel till höger.

Typsnitt: Calibri, 12 pt

Färg: blå #124295 eller öppna färgpaletten i e-postprogram-
met (med signaturtexten markerad) och ta färg ur logotypen 
med hjälp av pipetten. Det förutsätter att logotypen redan är 
monterad i signaturen. 

Logotypen vi använder här har filnamn:
SLF_komplett_epost_60mm.png
Den placeras längst ner i meddelandet i storlek 100 % (60 mm).

Sveriges läkarförbund

Besök Villagatan 5, Stockholm
Postadress Box 5610, 114 86 Stockholm 
Växel 08-790 33 00
lakarforbundet.se
tryggvard.se

Anna Andersson
Medarbetare

Tel 08-502 123 45   Mobil 070-123 45 67  
anna.andersson@slf.se    

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning KONTORSMATERIAL

Brevpapper och kuvert

På brevpapper har vi kontaktuppgifter och information om de 
sociala medier vi agerar i.

lakarforbundet.se    tryggvard.se    #tryggvard     #vitaransvar    Facebook    Twitter     Instagram    Linkedin
Telefon 08-790 33 00    info@lakarforbundet.se    Postadress Box 5610, 114 86 Stockholm     Besöksadress Villagatan 5, Stockholm     

Box 5610, 114 86 Stockholm

Brevpapper A4Kuvert C5

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning KONTORSMATERIAL

Block och korrespondenskort

Som en röd tråd använder vi Läkarförbundets vision som ett 
grafiskt element. På block och korrespondenskort syns de som en 
skugga på den vita ytan i en font som är större än normal skrivstil 
för att inte störa det som antecknas. 

lakarforbundet.se    tryggvard.se    08-790 33 00
Facebook    Twitter     Instagram    Linkedin    #tryggvard    #vitaransvar    

För alla läkare 
under hela 
karriären

För alla läkare 
under hela 
karriären

Konferensblock, A5Post-it/Korrespondenskort, A6

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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För alla läkare 
under hela 
karriären

Mapp

fortsättning KONTORSMATERIAL

Mapp

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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KOMMUNIKATIONSMATERIAL

Trycksaker, foldrar och broschyrer

Allt kommunikationsmaterial följer samma grafiska manér
oavsett om målgruppen är: befintliga medlemmar, politiker och
beslutsfattare eller rekrytering av medlemmar.

Vi jobbar med bilder ur vår bildbank och begränsat antal färger i 
övriga element. Text i förbundets blå färg och vit bakgrund ger en 
tydlig igenkänning.

Exempel kommunikationsmaterial till medlemmar

Bindning: Limmad rygg med dubbelbig

Papper: Scandia 2000 White

1. Liten pamflett. 24 sidor; 100 x 100 mm; omslag 300 g; inlaga 200 g

2. Broschyr. 36 sidor; A5; omslag 300 g; inlaga 170 g

3. Bok. 162 sidor; A5; omslag 300g; inlaga 115 g

4140

LÄKARAVTAL LANDSTING OCH KOMMUNER 
1 APRIL 2017 – 31 MARS 2020

LÄKARAVTAL LANDSTING OCH KOMMUNER 
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Bilaga 7a till HÖK 17

LOK 17

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.  
– LOK 17

§ 1   Innehåll m.m.
Till kollektivavtalet mellan de lokala parterna – LOK 17 – hör mellan de 
centrala parterna överenskomna bestämmelserna enligt HÖK 17 § 1 – 
bilagorna 5, 6, 7 och 7 a undantagna – §§ 3 och 4.

§ 2   Giltighet och uppsägning
Säger central part upp HÖK 17 upphör LOK 17 att gälla vid samma tidpunkt 
som HÖK 17 om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna.

Bilaga 2 
till HÖK 17
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Läkarförbundets 
handbok om att 

förebygga 
hot och våLd på 

arbetspLatsen

Förebyggande

Systematiskt arbetsmiljöarbete  
ur ett hot- och våldsperspektiv
Samtliga anställda, inklusive visstidsanställda och vikarier, omfattas 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet som återfinns i föreskriften 
AFS: 2001:1 som tillsammans med arbetsmiljölagen utgör grunden i 
arbetsmiljöarbetet. Inom de verksamheter där det kan finnas risk för 
hot och våld är arbetsgivaren skyldig att förebygga riskerna i enlig-
het med Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön 
(AFS 1993:2)

Att arbeta med att förebygga hot och våld ingår i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och utifrån det används samhjulet med fördel i 
arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. 

Undersökningen
Undersökningen innebär att en kartläggning av arbetsmiljön, ur ett 
hot- och våldsperspektiv, genomförs. Avhängt den lokala arbetsgi-
varens arbetsmiljödelegation så är det närmaste chef som ansvarar 
för att undersökningen genomförs och med fördel medverkar med-
arbetare och skyddsombud. Tänk på att undersökningen måste ske 
ur ett helhetsperspektiv och innefatta hela verksamheten. Undersök-
ningar ska ske kontinuerligt. 

För att komma att komma i gång med undersökningen kan bland 
andra följande frågor (som delvis bygger på Arbetsmiljöverkets 
rekommendationer) ställas:

föRebyGGAnDe

Läkarförbundets handbok om att före-bygga hot och våld på arbetsplatsen

LÄKARAVTAL 
LANDSTING OCH 
KOMMUNER 

1 APRIL 2017 – 31 MARS 2020
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1. 

2. 

3. 
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7

REKOMMENDATIONER VID TJÄNSTGÖRING 
SOM LÄKARASSISTENT FÖR LÄKARE 

UTBILDADE UTANFÖR EU/EES

Läkarförbundets politik
Rätt använt är en anställning som läkarassis-
tent ett bra integrationssteg för utlandsutbil-
dade läkare i väntan på svensk legitimation. 
Läkarassistenten har möjlighet att bekanta 
sig med det svenska sjukvårdssystemet, 
vidareutveckla sina språkkunskaper och eta-
blera kontakt med kommande arbetsplatser. 
Arbetsgivaren kan samtidigt få bättre underlag 
till kommande rekryteringar. Läkarförbundet 
anser att svensk sjukvård skulle tjäna på att 
bättre ta tillvara utlandsutbildade läkares erfa-
renhet och kompetens. Det är dock viktigt 
att gruppen inte enbart ses som avlastande 
arbetskraft eller på ett oskäligt sätt utnyttjas 
som extra arbetskraft. Det har förekommit att 
de fått markant lägre löner och riskerat att bli 
kvar i läkarassistenttjänster längre än nödvän-
digt. Istället bör de utlandsutbildade läkarna 
behandlas som framtidens rekryteringsbas.
 

Vidare anser Läkarförbundet att det är vik-
tigt att läkarassistenter med legitimation från 
ett land utanför EU/EES faktiskt får utföra 
uppgifter som på bästa sätt förbereder dem 
inför svensk legitimation. Därför bör tjänsten 
utformas så att läkarassistenten under ordan-
de former successivt närmar sig läkararbets-
uppgifter anpassade för dennes situation och 
behov.

Läkarförbundet anser att svensk sjukvård 
skulle tjäna på att bättre ta tillvara utlands-
utbildade läkares erfarenhet och kompetens 
också innan de nått svensk legitimation. Får 
läkarassistenter mer relevanta arbetsuppgifter 
skulle vården kunna förbättras ytterligare.

6

REKOMMENDATIONER VID TJÄNSTGÖRING SOM 
LÄKARASSISTENT FÖR LÄKARSTUDERANDE

Lön och anställning
Vanligtvis utgörs läkarassistenttjänsten av en 
korttidsanställning inom sjukvården. Läkaras-
sistenttjänsten omfattas inte av kollektivavta-
let Specialbestämmelser för läkare, eftersom 
detta enbart reglerar läkararbete. Däremot 
gäller för landstingssektorn det allmänna kol-
lektivavtalet Allmänna Bestämmelser.

Som vid alla anställningar är det viktigt att 
bevaka att läkarassistenttjänster inte missbru-
kas, exempelvis genom att personer erbjuds 
oskäliga anställningsvillkor, får alltför myck-
et ansvar eller riskerar att ”fastna” i dessa 
anställningar onödigt länge. Ifall läkarassis-

Exempel på befattningsbeskrivning

X, studerande på läkarutbildningen, är under perioden X anställd som läkarassistent vid X-kliniken, 
X sjukhus. Hen ska efter instruktion och under klinisk handledning, efter överenskommelse med 
handledare/ansvarig läkare, delta i vid kliniken förekommande arbetsuppgifter, som inskrivning 
av patienter från akuten, ronder, utskrivning och utskrivningssamtal med patienter, remisskrivning 
och diktering av daganteckningar och epikriser. 

Handledare X, Verksamhetschef X

tenten huvudsakligen utför arbetsuppgifter 
som tillhör någon annan vårdprofession bör 
tjänstbeteckningen justeras därefter; utför 
läkarassistenten exempelvis huvudsakligen 
undersköterskeuppgifter bör tjänstebeteck-
ningen vara undersköterska – inte läkaras-
sistent.

Diskutera noga igenom anställningsvillkor och 
arbetsinnehåll med din arbetsgivare innan du 
påbörjar tjänsten, så att det inte föreligger 
några oklarheter. Tänk på att lönen förhandlas 
individuellt. Kontakta din lokala läkarförening 
för aktuella lönenivåer. 

Spektrumet av arbetsuppgifter kan se olika ut 
beroende på var i läkarutbildningen assisten-
ten befinner sig samt tidigare erfarenhet från 
vårdarbete. Det är viktigt med rätt kompetens 
för rätt arbetsuppgift och även önskvärt att 
läkarkandidaterna faktiskt får utföra uppgifter 
som de har nytta av i sin framtida yrkesroll 
som läkare.

Det är i första hand handledande/instrueran-
de personal som, utifrån gällande regelverk 
och läkarassistentens kompetens, behöver 

Arbetsuppgifter för läkarassistenter
definiera vilka arbetsuppgifter som läkaras-
sistenten kan anförtros. Arbetsuppgifter där 
läkarassistenter bör kunna medverka är till 
exempel remisskrivning, in- och utskrivning 
av patienter, ronder, administrera läkemedel 
och läkarmottagning. Uppgifterna bör utföras 
under överinseende eller annan omedelbar 
kontroll av ansvarig läkare. Arbetet ska även 
föregås av en introduktion och utbildning i de 
arbetsmoment som ingår. Inga dokument bör 
signeras av läkarassistenter. 

fortsättning KOMMUNIKATIONSMATERIAL

Trycksaker

Bindning: Limmad rygg med dubbelbig, häftad om få sidor

Papper: Scandia 2000 White

Exempel

1. Rapport. A4; omslag 300 g; inlaga 150 g

1. 

Rekommendationer 
vid tjänstgöring som 
läkarassistent för 
läkarstuderande

SVERIGES LÄKARFÖRBUND 2017

TILLÄMPNING
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fortsättning KOMMUNIKATIONSMATERIAL

Mallar i Word

lakarforbundet.se    tryggvard.se    #tryggvard     #vitaransvar    Facebook    Twitter     Instagram    Linkedin
Telefon 08-790 33 00    info@lakarforbundet.se  Postadress Box 5610, 114 86 Stockholm  Besöksadress Villagatan 5, Stockholm     

lakarforbundet.se    tryggvard.se    #tryggvard     #vitaransvar    Facebook    Twitter     Instagram    Linkedin
Telefon 08-790 33 00    info@lakarforbundet.se  Postadress Box 5610, 114 86 Stockholm  Besöksadress Villagatan 5, Stockholm     

ProtokollmallBrevmall

 Typ av möte
 PROTOKOLL
 åååå-mm-dd

Närvarande:
Namn
Namn
Namn

§ XX Dokumentets första rubrik

2016-03-18 Namn Namn  
 Adress 1  
 Adress 2

Rubrik

Brödtext

Med vänlig hälsning

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning KOMMUNIKATIONSMATERIAL

TILLÄMPNING

Exempel visar banners ur medlems-
rekryteringens julkampanj 2017.

Annonser och banners

Allt kommunikationsmaterial följer samma grafiska manér 
oavsett om målgruppen är: befintliga medlemmar, politiker 
och beslutsfattare eller rekrytering av medlemmar. 

Vi jobbar med täta bilder och begränsat antal färger i övriga 
element. Text i förbundets blå färg och vit bakgrund ger en 
tydlig igenkänning.

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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fortsättning 
KOMMUNIKATIONSMATERIAL

Annonser 

Allt kommunikationsmaterial följer samma grafiska manér 
oavsett om målgruppen är: befintliga medlemmar, politiker 
och beslutsfattare eller rekrytering av medlemmar. 

Annonsytan delas upp på två ytor

1. Vit yta. En flexibel yta där namnet på tjänsten som ska till-
sättas syns. Vi hänvisar till webben för övrig information. Som 
bakgrund ligger den grafiska texten ”För alla läkare under hela 
karriären”. 
2. Blå yta. En ”låst” yta  (standardtext/företagstext) med logo-
typ och kortfattad text med förbundets vision. 

Logotypen är alltid 45 mm bred oavsett storlek på annonsen. 

Exempel platsannonser i 100 %

FÖR ALLA LÄKARE UNDER HELA KARRIÄREN. Sveriges 
läkarförbund är läkarnas professionella och fackliga organi-
sation med över 50 000 medlemmar.

FÖR ALLA LÄKARE UNDER HELA KARRIÄREN. 
Sveriges läkarförbund är läkarnas professionella och 
fackliga organisation med över 50 000 medlemmar.

Läs mer på www.lakarforbundet.se/ledigajobb. Ansök senast 7 sept 2018.

Läs mer på www.lakarforbundet.se/ledigajobb 
Ansök senast 7 sept 2018.

Sveriges läkarförbund söker
• UTREDNINGSCHEF till avdelningen för Politik och profession
• OMBUDSMAN till avdelningen för Arbetsliv och juridik

• UTREDNINGSCHEF till avdelningen 
för Politik och profession

• OMBUDSMAN till avdelningen för 
Arbetsliv och juridik

Sveriges läkarförbund söker

92 x 90 mm

140 x 60 mm

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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För alla läkare 
under hela 
karriären

RUBRIK Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

fortsättning KOMMUNIKATIONSMATERIAL

POWERPOINT

För PowerPoint-presentationer finns en mall för bredskärm 16:9-format:
SLF_grundmall.potx

I mallen finns en färgpalett som stämmer med den grafiska profilen a  
använda till grafik och diagram

 » Typsnittet som används är Arial i blå primärfärg för text.

 » Logotypen ligger placerad i det nedre högra hörnet.

 » Bakgrunden är vit.

 » Bilder ligger utfallande.

RUBRIK
Lorem ipsum dolor 
sit amet fut made lic 
samus.

TILLÄMPNING
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RUBRIK

RUBRIKRUBRIK

Lorem ipsum dolor 
sit amet fut made lic 
samus.

Lorem ipsum dolor 
sit amet fut made lic 
samus.

• Lorem ipsum
• dolor sit 
• amet fut
• made lic

fortsättning KOMMUNITKATIONSMATERIAL

fortsättning POWERPOINT

När du använder foton i PowerPoint är det enklast att ha stående bilder eftersom 
det då blir en naturligt bra yta för text bredvid. Beskär därför bilder till stående 
format om det är möjligt.

Om man trots allt vill använda en liggande bild är det bäst att lägga den  som i 
exemplet nedan. Eller lägg två liggande bilder ovanför varandra.

Det bästa sättet att placera bilder i PowerPoint

TILLÄMPNING
GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND



26

SKYLTMATERIAL

ROLL-UP och VEPA

Roll-ups och vepor följer den grafiska profilen. Logotypen 
är central och tydlig, bakgrunden vit och budskapet kort 
och koncist.

850x2150 mm1000x1000 mm 850x2150 mm
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För alla läkare 
under hela 
karriären

För alla läkare 
under hela 
karriären

TILLÄMPNING
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PROFILPRODUKTER

Exempel på profilprodukter med logotyp och vision. Vi väl-
jer i första hand vita produkter där logtypen kan tryckas i sin 
primära blå färg. När vit bakgrund inte är möjligt är silverme-
tall med blått tryck bra. Vill man ha vitt tryck på blå bakgrund 
bör den blå bakgrundsfärgen vara så lik förbundets primärblå 
färg som möjligt. 

BLÅ TRYCKFÄRG:

Pantone U072
CMYK 88-76-0-0

Gåvor har gärna anknytning till hälsa. 

För alla läkare 
under hela 
karriären

Kulspetspenna

Stiftpenna

Sommargåva, strandpingis-set
Tygkasse

TILLÄMPNING
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fortsättning PROFILPRODUKTER

KLÄDER

Exempel på kläder med logotyp. När det är praktiskt möjligt 
väljer vi vita alternativt ljusgrå plagg där logtypen kan tryckas 
i sin primära blå färg. Vill man ha blå plagg med vitt tryck bör 
den blå bakgrundsfärgen vara så lik förbundets primärblå färg 
som möjligt så att vi inte blandar olika blå nyanser.

Exempel profilkläder med tryck. 

TILLÄMPNING

BLÅ TRYCKFÄRG:

Pantone U072
CMYK 88-76-0-0

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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DEL 2 
DIGITAL APPLICERING

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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SOCIALA MEDIER

Profil

I ytan avsedd för profilbild använder
vi del av logotypen som är förbundets 
symbol, d.v.s. inte hela logotypen med 
ordmärke och tagline. 

I en rund profilbildsyta tar vi även bort
den fyrkantiga ramen runt symbolen. 

SOCIALA MEDIER

I cirkelform används symbolen utan ram.

Marginalen är samma som tjockleken på den 
blå ramen i den fyrkantiga symbolen.

Symbol med ram

1x

1x

symbol ordmärke

tag line

Exempel

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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forts. SOCIALA MEDIER

Foton

Generellt gäller samma visuella uttryck som 
beskrivs i övrig kommunikation. 

I det stora informationsflödet på väggen
använder vi ett par manér för att göra intrycket 
varierat samtidigt som vi värnar förbundets 
visuella identitet. 

Vår baslayout består av vit text ovanpå foto med 
vit logotyp i nedre höger hörn.

SOCIALA MEDIER

2. Med ett kallt fotofilter som förstärker de blå 
tonerna får vi ett homogent bildmanér.

3. Alternativt läggs ett blått poolfilter med hjälp 
av en platta i 35% opacitet. 

35%

RGB 0-120-255

1. Original

100%

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consectetuer 
adipiscing elit

Baslayout. Vit fet text med svag 
skugga, för läsbarhet, ovanpå 
färgbild.

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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forts. SOCIALA MEDIER

Format

För att säkerställa Läkarförbundets visuella 
identitet behöver vissa inlägg anpassas för 
den plattform det ska publiceras. Skillnad-
erna är ibland marginella men med några 
tumregler blir intrycket en sammanhållen 
grafisk profi

Inlägg i stående eller liggande format 
beskärs i ofta till 1:1 på väggen varför 
det är bra att ta hänsyn till det vid ru-
briksättning och layout.

Logotypen placeras utanför beskärningsmar-
ginalen så att den bara syns i inläggets fulla 
utseende.

SOCIALA MEDIER

4:5 1:1

Utseende på väggenPublicering

1:1

9:16

Logotypen utanför 
beskärningslinjen, så att den 
inte beskärs och bara syns i sitt 
separata visningsläge. 

Exempel Stories i 9:16-format 
beskärs centrerat till 1:1 på 
startsidan.

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consec tetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consec tetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consec tetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consec tetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
consec tetuer 
adipiscing elit

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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FRÅGOR (FAQ) MEDLEMSCASE DEBATT/ARTIKLAR FÖRMÅNER TEMADAGAR WEBBINARIER

?!

Kan jag byta 
AT om jag 
inte trivs?

”
Särskiljning: tydligt 
citationstecken i grönt 
(#4bb69a). 

Särskiljning: bakgrund 
med FAQ i överkant, 
så att den beskärs på 
väggen. 

Rubriken skrivs om en 
fråga.

Särskiljning: under-
struken överrubrik, vit 
med blå text.

Särskiljning: blått band 
med vit text över bilden.

Särskiljning: Blå platta, 
alternativt bild, med vit 
text

Särskiljning: ”live” i rött 
(#ff4d00) upptill direkt 
under beskärningslinjen 
i höger hörn.

  I Dagens Medicin:

  I Dagens Medicin:

Lorem ipsum dolor 
sit amet vecit

”Vi skriver ut folk lite för 
tidigt och vi lägger in för 
lite människor.”

Lorem ipsum 
dolor sit amet
fut vecit

Temadag
2 maj
19.00-19.30

Om kriget 
kommer

forts. SOCIALA MEDIER

Mallar för inlägg

Utöver baslayouten den finns sex mallar för återkommande inlägg på ett visst tema. De används
för att underlätta för läsarna och de är framtagna med hänsyn till en smidig produktion. 

Varje mall har ett eget särdrag som ska vara smidigt att återanvända vid produktion av inlägg. 
Layouten är noga genomtänkt för bästa möjliga intryck även i beskuret format, centrerat 1:1, då 
över- och underkant inte syns. se vidare föregående sida.

SOCIALA MEDIER

live

live

Lorem ipsum dolor 
sit amet vecit

FAQ

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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FAQ FAQFAQ
om göra ST om göra ATom göra BT

Skylt till FAQ på Instagram. 

forts. SOCIALA MEDIER

9:16-format

Stories ligger i 9:16-format, men av 
startbrickan syns bara mittenpartiet av 
bilden på kontosidan. Därför är rubriken 
kort så att den ryms i den ytan. Längre 
rubrik kan istället skrivas under. 

SOCIALA MEDIER

FAQ FAQ FAQ
om göra BT om göra ST om göra AT

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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forts. SOCIALA MEDIER

Evenemang

Ett inlägg i liggande format beskärs på vissa 
väggar så att bara mitten av bilden syns.

 Eftersom evenemang alltid har en 
kompletterande text och datum intill, räcker det 
med en bra bild med eller utan rubrik i bilden. 

En liten röd ”live”-märkning i övre högra hörnet 
blir symbol för webbinarium.  

SOCIALA MEDIER

TORS 5 MAJ

Lunchwebbinarium: Lorem ipsum
Läkarförbundet - Onlineevenemang

TORSDAG 5 MAJ 2022 KL 11:45

Lunchwebbinarium: Lorem ipsum
Onlineevenemang

5

live

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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forts. SOCIALA MEDIER

Grafik

Vi kan blanda upp bildinlägg med infografik när
vi har något tydligt att lyfta. 

I denna typ av grafiska bilder ligger ingen text,
utöver evenuella ord som ingår i grafiken.

Färger och layout utgår från riktilinjerna i den 
grafiska manualen.

SOCIALA MEDIER

5%

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING
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VIDEO

Webbinarier etc.

För video använder vi tydliga start- mellan- och slutbrickor. 
De har stor vit rubrik på blå platta och statiska mellanbrickor. 
Innan vinjetten ligger en vilobricka.

 » Typsnittet som används är Arial

 » Logotypen ligger placerad i det övre högra hörnet, med 
”Live-markering” - båda har transparent bakgrund

 » Bakgrunden är blå med vit text

VIDEO

Vilobricka start. Slutbricka

Märkning för webbinarier och annat videomaterial som även 
används i annonsering i SoMe för ökad igenkänning. 

Vinjett med X antal bildbyten. Märkning i övre hörn ligger 
från om med vinjett.

Vinjettslut med rubrik.

live

live

live

Rubrik på 
webbinarie

Rubrik på 
webbinarie

GRAFISK PROFILMANUAL SVERIGES LÄKARFÖRBUND - DIGITAL APPLICERING



Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Villagatan 5, Stockholm
info@slf.se
08-790 33 00
www.lakarforbundet.se

Medlemsrådgivningen
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10

Medlemsadministration
medlem@slf.se
08-790 35 70

Avregistrera e-post  

Logga in på Min Sida

Medlemsnummer: 12 345
Min sida

Klicka här för att läsa webbversionen

Välj e-faktura eller autogiro
Tack igen för att du är medlem i Sveriges läkarförbund. Det har snart gått en månad sedan du 
blev medlem, och inom kort kommer du att få din första faktura för  medlemsavgiften.

Anslut redan nu, så är du på den säkra sidan
För att inte råka missa kommande betalningar kan du med fördel ansluta till efaktura eller autogiro redan nu. Samtidigt 
besparar du miljön och undviker administrationsavgiften på 30 kronor per pappersfaktura.

Så här gör du
1. Logga in på din internetbank
2. Klicka på "Lägg till betalningsmottagare efaktura" eller "Lägg till autogiro"
3. Sök efter "Sveriges läkarförbund" eller "Läkarförbundet medlemsavgift" med bankgiro 51181642
4. Vid autogiro ska du uppge betalarnummer, vilket är ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck

Ditt medlemskap i förbundet är personligt och därför kan betalning via efaktura eller autogiro inte kopplas till ett företag 
eller en annan person.

Subject: Välj e-faktura eller autogiro redan nu

Läs mer om betalningsaternativ

Dra nytta av ditt medlemskap! 
Som medlem har du alltid full tillgång till den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera*. Logga in 
på Min sida för att läsa mer om ditt medlemskap och ta del av alla förmåner.

*Du behöver vara medlem i Läkarförbundet i minst sex månader för att få individuellt fackligt stöd. 

Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Villagatan 5, Stockholm
info@slf.se
08-790 33 00
www.lakarforbundet.se

Medlemsrådgivningen
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10

Medlemsadministration
medlem@slf.se
08-790 35 70

Avregistrera e-post  

Uppdatera arbetsställe direkt

Klicka här för att läsa webbversionen

Registrera ditt arbetsställe!
Nu samlar Läkarförbundet in uppgifter om var du som medlem arbetar. När vi vet var du arbetar kan vi säkerställa att du 
blir företrädd i olika frågor som rör din arbetsplats. Det underlättar dessutom för dig när du vill veta vem din fackliga 
företrädare är.

Vi kan se till att den information som skickas till dig är särskilt anpassad efter den arbetsplats du jobbar på och de avtal 
och villkor som gäller för dig.

Vid behov kan vi skicka ut riktade enkäter till utvalda grupper och göra andra analyser på gruppnivå, vilket kan hjälpa oss 
att förbättra kollektivavtalen för dig och andra läkare.

Subject: Registrera ditt arbetsställe

Så här gör du

Logga in på Min sida och uppdatera ditt arbetsställe
Just nu kan ett utvalt antal personer själv ändra arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer på Min sida. Det stöd 
du får som medlem avgörs av de uppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem.

Medlemsnummer: 12 345
Min sida

Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Villagatan 5, Stockholm
info@slf.se
08-790 33 00
www.lakarforbundet.se

Medlemsrådgivningen
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10

Medlemsadministration
medlem@slf.se
08-790 35 70

Avregistrera e-post  

Medlemsnummer: 12 345
Min sida

Klicka här för att läsa webbversionen

Nu är du fullvärdig medlem!
Alla nya medlemmar i Läkarförbundet har en karenstid på sex månader för individuellt stöd. 
Det innebär att du nu har full tillgång till individuellt fackligt stöd från Läkarförbundet. 

Personlig rådgivning
Medlemsrådgivningen är bara en av alla förmåner som vi erbjuder våra medlemmar. I rådgivningen sitter jurister, 
ombudsmän och handläggare beredda att ta emot samtal och mejl om högt och lågt. Är det så att din fråga behöver tas 
vidare till en annan eller högre instans hjälper vi dig att hamna rätt och komma vidare i den processen. 

Subject: Karenstiden är slut!

Kontakta medlemsrådgivningen

Juridiskt stöd eller rättshjälp

Individuellt stöd
Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet eller har det uppstått en arbetsrättslig tvist? Läkarförbundets förbundsju-
rister kan driva frågor gällande exempelvis arbetsrättsliga tvister som behöver gå till domstol. Som medlem kan du 
också få fackligt stöd i form av förhandlingshjälp från din lokalförening samt av Läkarförbundets centrala ombudsmän 
och förbundsjurister.

”Facket en viktig tillgång i karriären”
För Taymaz Foladi är Läkarförbundets medlemsrådgivning en slags trygg-
het. Han har fått hjälp när det gäller lönefrågor, juridik och etiska ställningsta-
ganden.

– Facket har varit en viktig tillgång för mig i min karriär. Jag har fått svar på 
frågor som gäller lönestatistik, men också om mina rättigheter och skyl-
digheter på arbetsplatsen, säger Taymaz.
– Det ligger liksom i vår roll som läkare att se till att vi har de bästa förutsätt-
ningarna för att bedriva så bra vård som möjligt. Vi kämpar för våra patienter.

Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Villagatan 5, Stockholm
info@slf.se
08-790 33 00
www.lakarforbundet.se

Medlemsrådgivningen
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10

Medlemsadministration
medlem@slf.se
08-790 35 70

Avregistrera e-post  

Klicka här för att läsa webbversionen

Läs mer om rådgivningen

Så här gör du

Mer om lön

Dra nytta av ditt medlemskap
Återigen välkommen till Läkarförbundet. Här kommer några tips vad du kan ha för nytta av ditt medlemskap hos oss. 
Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären. Vi jobbar för trygga arbetsvillkor, bra lön och 
goda utvecklingsmöjligheter. Läkarförbundets styrka ligger i antalet medlemmar. Ensam kan det vara svårt att göra sin 
röst hörd, men över 55 000 medlemmar är svåra att ignorera. Tillsammans gör vi skillnad och stärker vi dina villkor.

Fler förmåner
●  Läkartidningen ingår
●  Förmånliga försäkringar
●  Lönsamma bankerbjudanden
●  Inkomstförsäkring
●  Unika fritidsboenden

Läs mer om dina förmånerHitta dina föreningar

Subject: Tips som ny medlem

Dina föreningar
Läkarförbundet finns i hela Sverige. Vi arbetar nära 
medlemmarna och driver lokala frågor genom våra 
förtroendevalda. Det finns åtta yrkesföreningar 
där den gemensamma nämnaren är läkarens 
ställning i yrket samt 25 lokalföreningar med 
förhandlingsmandat gentemot lokala arbetsgivare.

Personlig rådgivning
Av våra jurister, ombudsmän och utredare får du 
hjälp med både fackliga och yrkesrelaterade frågor. 
Det kan till exempel handla om lön- och anställ-
ningsvillkor, föräldraersättning eller arbetsrätt, hälso- 
och sjukvårdsjuridik samt anmälningsärenden. 

Unik lönestatistik
Kunskap om lönenivåer är en bra utgångspunkt för 
att påverka din lön. Hos oss får du tillgång till ny, unik 
och heltäckande statistik över läkares löner. Med-
lemsrådgivningen ger dig även konkreta råd och tips 
inför ditt lönesamtal eller nytt jobb.

E-faktura och autogiro
För att undvika administrationsavgiften på 30 
kronor per pappersfaktura och inte råka missa 
kommande betalningar kan du med fördel gå över 
till e-faktura eller autogiro. 

Trygga villkor
Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika 
sektorer våra medlemmar verkar. Tack vare våra 
kollektivavtalade villkor får du till exempel ut mer 
föräldralön och sjuklön än vad lagen kräver. Vill du 
veta mer om vad som gäller för dig finns vi alltid ett 
mejl eller telefonsamtal bort.

Medlemsnummer: 12 345
Min sida
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E-POSTUTSKICK

Mallar
Mallarna är uppbyggda med samma header och footer samt en kampanjyta för huvudbudskapet. 

E-POSTUTSKICK

Header

Kampanjyta

Huvudyta

Footer

Mall A
Kampanjyta och ingress
2-spalt med bilder

Mall B
Kampanjyta och ingress
1-spalt med bilder

Mall C
Kampanjyta med ingress
1-spalt utan bilder

Mall D
Kampanjyta med ingress
1-spalt utan bilder
citat el storytell med bild
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forts. E-POSTUTSKICK 

Header och footer

I header och footer används den blå och vita färgen. 
Vid temporära tillägg används röd alertfärg alternativt 
grön accentfärg enligt färgkarta.

E-POSTUTSKICK

Originallogotyp
Medlemsunik info

HTML-version

Aktiva SoMe

Logotyp, negativ

Underlättande genvägar

Kontaktuppgifter

Avregistrera e-post
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Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Villagatan 5, Stockholm
info@slf.se
08-790 33 00
www.lakarforbundet.se

Medlemsrådgivningen
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10

Medlemsadministration
medlem@slf.se
08-790 35 70

Avregistrera e-post  

Klicka här för att läsa webbversionen

Läs mer om rådgivningen

Så här gör du

Mer om lön

Dra nytta av ditt medlemskap
Återigen välkommen till Läkarförbundet. Här kommer några tips vad du kan ha för nytta av ditt medlemskap hos oss. 
Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären. Vi jobbar för trygga arbetsvillkor, bra lön och 
goda utvecklingsmöjligheter. Läkarförbundets styrka ligger i antalet medlemmar. Ensam kan det vara svårt att göra sin 
röst hörd, men över 55 000 medlemmar är svåra att ignorera. Tillsammans gör vi skillnad och stärker vi dina villkor.

Fler förmåner
●  Läkartidningen ingår
●  Förmånliga försäkringar
●  Lönsamma bankerbjudanden
●  Inkomstförsäkring
●  Unika fritidsboenden

Läs mer om dina förmånerHitta dina föreningar

Subject: Tips som ny medlem

Dina föreningar
Läkarförbundet finns i hela Sverige. Vi arbetar nära 
medlemmarna och driver lokala frågor genom våra 
förtroendevalda. Det finns åtta yrkesföreningar 
där den gemensamma nämnaren är läkarens 
ställning i yrket samt 25 lokalföreningar med 
förhandlingsmandat gentemot lokala arbetsgivare.

Personlig rådgivning
Av våra jurister, ombudsmän och utredare får du 
hjälp med både fackliga och yrkesrelaterade frågor. 
Det kan till exempel handla om lön- och anställ-
ningsvillkor, föräldraersättning eller arbetsrätt, hälso- 
och sjukvårdsjuridik samt anmälningsärenden. 

Unik lönestatistik
Kunskap om lönenivåer är en bra utgångspunkt för 
att påverka din lön. Hos oss får du tillgång till ny, unik 
och heltäckande statistik över läkares löner. Med-
lemsrådgivningen ger dig även konkreta råd och tips 
inför ditt lönesamtal eller nytt jobb.

E-faktura och autogiro
För att undvika administrationsavgiften på 30 
kronor per pappersfaktura och inte råka missa 
kommande betalningar kan du med fördel gå över 
till e-faktura eller autogiro. 

Trygga villkor
Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika 
sektorer våra medlemmar verkar. Tack vare våra 
kollektivavtalade villkor får du till exempel ut mer 
föräldralön och sjuklön än vad lagen kräver. Vill du 
veta mer om vad som gäller för dig finns vi alltid ett 
mejl eller telefonsamtal bort.

Medlemsnummer: 12 345
Min sida
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E-POSTUTSKICK

forts. E-POSTUTSKICK 

Huvudrubrik. Blå fet, 20 pt

Rubrik. Blå fet, 16 pt

Ingress och brödtext. Svart

Utfyllande bilder utan marginal

Knappar och länkar. 
Grön accentfärg

Huvudyta

Alla mallar har bilder som fyller helt utan 
marginal, oavsett en eller två spalter.

Typografi följer förbundets grafiska p -
fil med blå feta rubriker och svart text i
övrigt. 

För CTO används den gröna accentfärgen 
alternativt den röda alertfärgen. 
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Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Villagatan 5, Stockholm
info@slf.se
08-790 33 00
www.lakarforbundet.se

Medlemsrådgivningen
medlemsradgivningen@slf.se
08-790 35 10

Medlemsadministration
medlem@slf.se
08-790 35 70

Avregistrera e-post  

Klicka här för att läsa webbversionen

Läs mer om rådgivningen

Så här gör du

Mer om lön

Dra nytta av ditt medlemskap
Återigen välkommen till Läkarförbundet. Här kommer några tips vad du kan ha för nytta av ditt medlemskap hos oss. 
Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären. Vi jobbar för trygga arbetsvillkor, bra lön och 
goda utvecklingsmöjligheter. Läkarförbundets styrka ligger i antalet medlemmar. Ensam kan det vara svårt att göra sin 
röst hörd, men över 55 000 medlemmar är svåra att ignorera. Tillsammans gör vi skillnad och stärker vi dina villkor.

Fler förmåner
●  Läkartidningen ingår
●  Förmånliga försäkringar
●  Lönsamma bankerbjudanden
●  Inkomstförsäkring
●  Unika fritidsboenden

Läs mer om dina förmånerHitta dina föreningar

Subject: Tips som ny medlem

Dina föreningar
Läkarförbundet finns i hela Sverige. Vi arbetar nära 
medlemmarna och driver lokala frågor genom våra 
förtroendevalda. Det finns åtta yrkesföreningar 
där den gemensamma nämnaren är läkarens 
ställning i yrket samt 25 lokalföreningar med 
förhandlingsmandat gentemot lokala arbetsgivare.

Personlig rådgivning
Av våra jurister, ombudsmän och utredare får du 
hjälp med både fackliga och yrkesrelaterade frågor. 
Det kan till exempel handla om lön- och anställ-
ningsvillkor, föräldraersättning eller arbetsrätt, hälso- 
och sjukvårdsjuridik samt anmälningsärenden. 

Unik lönestatistik
Kunskap om lönenivåer är en bra utgångspunkt för 
att påverka din lön. Hos oss får du tillgång till ny, unik 
och heltäckande statistik över läkares löner. Med-
lemsrådgivningen ger dig även konkreta råd och tips 
inför ditt lönesamtal eller nytt jobb.

E-faktura och autogiro
För att undvika administrationsavgiften på 30 
kronor per pappersfaktura och inte råka missa 
kommande betalningar kan du med fördel gå över 
till e-faktura eller autogiro. 

Trygga villkor
Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika 
sektorer våra medlemmar verkar. Tack vare våra 
kollektivavtalade villkor får du till exempel ut mer 
föräldralön och sjuklön än vad lagen kräver. Vill du 
veta mer om vad som gäller för dig finns vi alltid ett 
mejl eller telefonsamtal bort.

Medlemsnummer: 12 345
Min sida
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E-POSTUTSKICK

forts. E-POSTUTSKICK 

<300>
3:2

<300>
3:2

<300>
3:2

<300>
3:2

<530>

<230> <230>

35 35 35 35

25

25

30

<600> Bild kampanjyta. 600 px bred

Bilder 2-spalt. 300 x 200 px. 
Hela spaltbredden, noll marginal

Mått

Alla mallar har en bredd på 600 px , det 
ger bilder i 2-spalt en bredd på 300 px.

Huvudmarginaler är 35 px vilket ger en 
textyta på 530 px alternatvit 230 px i 
2-spalt.
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Alertfärg

Primärfärg

Sekundärfärger

Komplementfärger

HEX: 004da5

HEX: ff4d00

HEX: f9f7f5

HEX: 4bb69a

Färgkoder

Färgerna som används är ett urval 
av de som finns på slf.se

forts. E-POSTUTSKICK 

E-POSTUTSKICK
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lakarforbundet.se 

Visuellt uttryck

Huvudlayouten består av en ljus-
grå bakgrund och blått sidhuvud 
och sidfot. Dessa kompletteras 
med vita eller ljusblå menyer och 
plattor i blått, mörkgrönt och vin-
rött. 

Längre textmassor ligger direkt 
på bakgrunden. Faktarutor är vita 
med skuggning. 

SLF.SE
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Alertfärg

Primärfärger

Komplementfärger

HEX: 004da5

HEX: 22616c

HEX: d3edf0

HEX: ff4d00

HEX: f9f7f5

HEX: 01428d HEX: 59203a

HEX: 4bb69a

forts. 
lakarforbundet.se 

Färgkoder

Primärfärgerna är de som används 
mest och bygger huvudintrycket. 

Komplementfärgerna används 
mindre flitigt där en särskiljning 
behövs.

Den röda alertfärgen används 
ytterst sällan, men då den används 
är det för att påkalla 
uppmärksamhet.
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Exempel ikoner för funktion, d.v.s. förbättrad användarupplevelse vid navigering. 

Ikoner för funktioner

Google-ikoner används genomgående. Primärt i 
grönt, alternativt blått eller vitt.

I menyer används plus och minus för att 
visa mer eller mindre (i menyn). Inte pilar.

Pilar används för att visa förflyttning från nuv -
rande sida.
 

forts. SLF.SE 
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Ikoner som symboler

Google-ikoner används som symbol för en rubrik 
i exempelvis Frågor & Svar. Dessa ligger direkt på 
bakgrunden utan cirkel. 

Primärt i grönt, alternativt blått.

Exempel använding av ikoner som symboler

forts. SLF.SE 
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Symbol och visuellt uttryck

Fullmäktiges profil och symbol är fra -
tagen med hänsyn till förbundets logotyp 
och blå färg. Den är diskret men ändå sär-
skiljande. 

Mönstret av triangeln i tre olika toner an-
vänds på diverse dekor och produktioner 
för eventet. 

FUM

FUM

FULLMÄKTIGE
2022 Årtalet i symbolen ändras till 

innevarande år.

Mönstret används heltäckande eller sporadiskt. 

Symbol Futura

Framsidor Futura

Inbjudnignar Futura 

Övriga texter Helvetica
Arial

Lathund för typsnitt
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48

Färger

Den ljusblå färgen med sina nyanser 
används genomgående i material som 
tas fram till fullmäktigemötet och är den 
primära färgen som används. 

Varje år kompletteras färgskalan med en 
ny färg med två ljusare toner för att sär-
skilja främst verksamhetsberättelserna 
från varandra. 

Färgen väljs både med hänsyn till förbun-
dets färgpalett och FUMs primärfärg. 

forts. FUM

FUM

16-0-6-0
#e2f2f3

9-0-4-0
#edf7f7

21-0-7-0
#d3edf2

Primär färgskala

20202021 2019 2018 2017
Framsidor till Verksamhetsberättelser 
åren 2017-2021. 
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Dekor

Med utgångspunkt i FUMs triangelmön-
ster skapas fondväggar, skärmar och vepor. 
Ibland med inslag av foton och årets komple-
mentfärg.  

forts. FUM

FUM

övriga skärmar

PAUSBILD

Till material som går att återanvända används 
symbolen utan årtal. 

Exempel scenvepa 7 meter, back drop i tyg. 

fotovägg 2017

Exempel digital back drop och skärm
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Material

Vid behov att producera nytt material är 
tumregeln att hålla det enkelt med vit bak-
grund och den ljusblå symbolen, alternativt 
mönstret. 

På engångssaker används årets symbol, men 
om materialet kan återanvändas, eller stor 
upplaga behöver beställas, så används sym-
bolen utan årtal. 

forts. FUM

FUM

Exempel övrigt material vid FUM. Entré med hänvisning på 
golvet, påsar, scendekor och kortband. 
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