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Stockholm i december 2019 
 
 
Nr. 8/2019   Till  
    Läkarförbundets yrkes- och 
     lokalföreningar 
 
 
 
 
 
Information om fackligt kursutbud 2020 
 
I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade fackliga kurser som genomförs eller inleds 
2020. Vi ber läkarföreningarna att sprida informationen om kurserna till alla förtroendevalda, för att så många 
fackligt verksamma som möjligt får tillfälle att delta.  
 
Information om kurstillfällen, innehåll, tid och plats kommer fortlöpande att uppdateras på webben, www.slf.se, 
vilket är viktigt för er att känna till.  
 
En förutsättning för att kunna delta på våra kurser är att deltagaren är anmäld som fackligt 
förtroendevalda till arbetsgivaren. Våra fackliga kurser är utformade för att berättiga ledighet med lön från 
arbetsgivaren. Vid anmälan till förbundets kurser skickas därför ett preliminärt schema till deltagaren att bifoga 
med anmälan om ledighet till arbetsgivaren. Om deltagaren har frågor eller det uppstår problem ska denne 
omgående vända sig till lokalföreningen för stöd. Lokalföreningen kan i sin tur vända sig till förbundet centralt 
vid behov. 
 
För att de centralt arrangerade kurserna ska genomföras krävs minst 15 anmälda deltagare. 
 
Anmälan till centrala kurser sker via webben: www.lakarforbundet.se/fackligutbildning. Här hittar du även 
kompletterande information inför respektive kurs.  
 
Kontaktperson är Helena Törnkvist, tel. 08-790 33 60, e-post: helena.tornkvist@slf.se. 
 
 
Vi ser fram emot ett givande kursår 2020. Väl mött! 
  

http://www.slf.se/
http://www.lakarforbundet.se/fackligutbildning
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1.  CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER 
 
Baskurs  
Tid: 3 kursdagar 
Antal deltagare: Max 25 
 
Kursmål  
Du som deltagare ska genom kursen få:  

• Förståelse för vad uppdraget som fackligt förtroendevald innebär och vad som krävs i rollen 
som fackligt förtroendevald  

• Kännedom om partsförhållanden, förhandlings- och samverkanssystemet, förhandlingsarbete   
• Kännedom om centrala och lokala kollektivavtal samt för uppdraget relevant arbetsrättslig lagstiftning   
• Ökad trygghet i ditt fackliga uppdrag och kännedom om vilket stöd och vilka verktyg som finns att tillgå  

 
Fortsättningskurs 
Tid: 2 kursdagar 
Antal deltagare: Max 25 
 
Kursmål  
Du som deltagare ska genom kursen få:  

• Fördjupad insikt i de regelverk och frågor som kan aktualiseras vid hantering av individärenden, t.ex. rehab- och 
disciplinärenden.  

• Fördjupad kunskap om lönebildningsprocessen och den fackliga rollens betydelse.  
• Praktisk övning i några av de förhandlingssituationer du som fackligt förtroendevald kan möta i ditt uppdrag. 

 
Cypernkursen – bas- och fortsättningskurs 
Tid: 5 kursdagar 
Antal deltagare: ca 50 
 
Kursmålen är desamma som för bas- och fortsättningskursen tillsammans. 
 
Kursdatum 

 
 
 

 

 

 

*Antalet platser är begränsat till totalt 50 personer. Anmälan till kursen görs till lokalföreningen på bifogad blankett senast den 9  
m a r s  Lokalföreningen prioriterar hur platserna ska fördelas bland de förtroendevalda som anmält sig. Senast den 23 mars  ska 
lokalföreningen anmäla deltagare i prioriteringsordning till förbundet som fördelar platserna mellan läkarföreningarna. Anmälan är 
bindande. Se vidare information och anmälningsblankett i bilaga 1. Det är önskvärt att varje läkarförening kan anmäla åtminstone 
en deltagare. Beslut om antagning till kursen och preliminärt program skickas V 15 till deltagarna på angiven e-postadress med 
kopia till lokalföreningens kansli. 

  

Kurs Datum 
Central baskurs i Stockholm 10-12 februari 
Central baskurs i Stockholm 4-6 maj 
Central bas- och fortsättningskurs, Cypern* 
 
 
 
 
 

28 augusti – 4 september  
 Central fortsättningskurs i Stockholm 24-25 september 
 Central fortsättningskurs i Stockholm 30 november-1 december 

Central baskurs i Stockholm 2-4 december  
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2. SKYDDSOMBUDSKURS 

 
Tid: 2 kursdagar 
Kursdatum: 12-13 maj 2020 samt 3-4 november 2020 
Sista anmälningsdag: 14 april resp. 5 oktober 

 
Bli tryggare i din roll som skyddsombud!  
 
Upplever du brister och risker i din arbetsmiljö som du inte riktigt vet hur du ska ta tag i? 
Arbetsmiljöreglerna kan ibland vara lite snåriga att hitta rätt i och dessutom är det viktigt att man som 
skyddsombud är utsedd på rätt sätt.  
 
Under kursen kommer vi i dialogform att prata om bl.a.: 

• Skyddsombudsrollen – val, befogenheter rättigheter och skyldigheter. 
• Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
• Kränkande särbehandling. 
• Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder. 
• Hur man tar sig an ett arbetsmiljöproblem. 

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

3. FACKLIG LEDARSKAPSKURS 
 

Tid: 3x3 kursdagar 
Antal deltagare: Max 15 
Kursdatum: 6-8 oktober 2020, 2-4 februari 2021 samt 5-7 oktober 2021 
 
Kursen riktar sig till för ordförande, presumtiva ordförande eller annan styrelseledamot med tydlig 
ledarroll. Anmälan till kursen sker genom särskild inbjudan till delföreningarna. 
 
Kursmål 
Du som deltagare ska genom kursen få:  

• Stöd i och förutsättningar att utveckla ditt fackliga ledaruppdrag 
• Förutsättningar att arbeta proaktivt med rekryteringen till uppdraget som fackligt förtroendevald 
• Ökad förståelse för de system och det sammanhang i vilket föreningen verkar 
• Reflektera kring rollen som facklig ledare 
• Möjlighet till personlig utveckling och erfarenhetsutbyte 
• Kunskap att lyfta och kvalitetssäkra ledarskapet i föreningen 
• Möjlighet att bidra till att uppdragets meritvärde stärks 

 
 
  

mailto:helena.tornkvist@slf.se.
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4. PRIVAT SEKTOR 
 

För anställda inom privat sektor finns det, utöver läkarförbundets egna kursutbud, även möjlighet att ta 
del av PTK:s kursutbud som riktar sig till anställda på privat sektor.  
 
 

5. STATLIG SEKTOR 
 
Fackliga kurser, utöver läkarförbundets egna kursutbud, tillhandahålls av SACO-S och den 
kontaktmyndighet som är utsedd för respektive myndighet/lärosäte. Kontakta den lokala SACO-S 
styrelsen för anmälan till dessa kurser. För kontaktuppgifter se arbetstagarnykeln,  
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/fortroendevald/arbetstagarnyckel/ 
 
 

6. TEMAFÖRELÄSNINGAR 
 
Under 2020 kommer förbundet erbjuda ett kursutbud med ett antal temaföreläsningar, som 
lokalföreningarna kan välja emellan, där vi från Arbetsliv och Juridik på avrop, med minst 2 månaders 
framförhållning, kommer till er och föreläser. 
 

 

7. LOKALA BASKURSER 
 

Under 2020 kommer förbundet att presentera ett kit för introduktionskurs, som lokalföreningarna själva 
kan erbjuda sina nya fackligt förtroendevalda. Tanken med dessa introduktionskurser är att i ett tidigt 
skede kunna erbjuda de fackligt förtroendevalda en grundläggande baskunskap kring rollen som fackligt 
förtroendevald och föreningens och förbundets arbete, för att de snabbt ska känna sig tryggare i sitt 
uppdrag.  Efter genomförd introduktionskurs ska de förtroendevalda även uppmanas att gå den centrala 
baskursen för en kompletterande facklig utbildning. 

 

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/fortroendevald/arbetstagarnyckel/
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