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Verksamhetsplan 2020 
Sveriges Industriläkarförening 

Medlemsrekrytering 

Styrelsen ska fortsatt verka aktivt för att öka medlemsantalet med målet att så många som möjligt av 
Sveriges läkare verksamma inom Life Science-industrin ska vara medlemmar i föreningen och 
därmed i Läkarförbundet. På så sätt ökar föreningens genomslagskraft och inflytande såväl inom 
Läkarförbundet som ute på arbetsplatserna. 

Planerade aktiviteter inkluderar deltagande vid Läkarförbundets karriärmässor, personliga samtal på 
företagen, utskick till förbundets medlemmar, kontakt med identifierade industrianställda som ännu 
inte är medlemmar i föreningen och i möjligaste mån publicitet via Läkartidningen och andra organ. 

Föreningens hemsida skall löpande uppdateras med föreningens aktiviteter, styrelsens protokoll etc. 

Medlemsaktiviteter 

Löneenkät 

Sveriges Läkarförbund beslutade under 2019 att för första gången skicka ut en löneenkät till alla 
medlemmar i förbundet. Enkäten skickades ut i kvartal 4 2019. Styrelsen har följt arbetet och kommer 
att utvärdera processen samt presentationen av data tillsammans med förbundet.  

Medlemsutskick 

Styrelsen planerar att under 2020 skicka ut medlemsinformation samt kontinuerligt utvärdera behovet 
av ytterligare medlemsformation för att säkra att medlemmarna får fullödig information om fackliga 
frågor via föreningen eller förbundet.    

Styrelsens arbete 

Styrelsen skall i sitt arbete gentemot Läkarförbundet följa upp föregående års aktiviteter vad gäller t 
ex yrkesföreningarnas roll inom förbundet.  

På Läkarförbundets Fullmäktige 2019 motionerade ILF om utökad representationen för små 
föreningar, till en ordinarie och en observatör. Glädjande nog biföll Fullmäktige motionen. Till 
Fullmäktige 2020 planerar ILF att skicka två representanter från föreningen.   

Styrelsen kommer även fortsatt att bevaka de frågor som dryftas i Läkarförbundets Råd för 
Läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM). 



  
 

Styrelsen avser att fortsätta arbetet med att fördjupa kontakten med övriga förtroendevalda inom 
SACO-P.  

Föreningen ska också, liksom tidigare, verka för en ökad synlighet av industriläkares profession samt 
att Läkarförbundet i sitt arbete tar hänsyn till industriläkares speciella arbetssituation. 

Styrelsen ska besvara relevanta remisser ur ett industriläkarperspektiv. 

ILFs Framtid - Vision 2025  
 

Styrelsens fokus under 2019 har varit att göra en verksamhetsutvärdering och arbeta på ett förslag för 
strategi för de kommande 5 åren 2020-2015, Vision 2025. Under 2020 avser styrelsen att arbeta 
vidare med de områden som identifierades.  

SWOT analys – resultat: 
 
Styrkor; engagerade och drivna medlemmar med hög kompetens, del av Läkarförbundet, starkt 
nätverk, relevanta, viktiga för samhället. 
 
Svagheter; få medlemmar, tidsbrist i styrelsen, svårt att nå ut, brist på engagemang bland 
medlemmarna, negativ bild av industrin. 
 
Möjligheter; expansion, nå ut i sociala medier, samarbeten med läkarförbundet, finns läkare i alla 
stora och medelstora bolag, ökat externt fokus - på färre frågor. 

Mål för 2020- 2025: 

• Mål att alla läkare inom Life Science-industrin är medlemmar i ILF 
• Gemensam vision, till exempel ”Vi är en naturlig plats för alla läkare inom Life Science.” 
• Gemensamt motto, till exempel ”Innovation för patientens bästa.” 
• Målgruppen; ringa in och nå ut till målgruppen. 
• Ta fram en strategi/plan för kommunikationen. 

 
De här idé-områdena identifierades: 
 

• Upplysa medlemmar om rättigheter och skydd 
• Synliggöra och skapa awareness om Läkarnas roll och nytta i Life Science-industrin à 

patientnytta.  
• Förmedla vikten av Klinisk forskning i Sverige – Vad kan vi som liten förening göra? 
• Kommunikation, till exempel inlägg i sociala medier, artiklar i läkartidningen, bildspel om 

föreningen. 
• Namnbyte, ska föreningen byta namn till Life Science Läkarna? 
• Samverkan med andra aktörer, så att life science syns mer, till exempel AT-mässa, 

mentorplattform. 
• Opinionsbildning, till exempel skriva debattartiklar eller skildra industriläkarnas vardag. 

 



  
 

 
 

 


