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Verksamhetsplan 2021 
Sveriges Industriläkarförening 

Medlemsaktiviteter 

Kommunikation med medlemmarna 

Styrelsen tog 2020 tagit fram en kommunikationsplan för att öka kommunikationen med  
medlemmarna samt lyfta frågor som viktig för läkare i Life Science industrin.  

Styrelsen planerar att under 2021 fortsätta arbetet samt kontinuerligt utvärdera behovet av ytterligare 
medlemsformation för att säkra att medlemmarna får fullödig information om fackliga frågor via 
föreningen eller förbundet.    

Styrelsen planerar att använda kommunikationskanaler: 

1. Hemsidan - Medlemsutskick 
2. LinkedIn 
3. Medlemsmöten 

1. Hemsidan 

Styrelsen kommer att lägga ut aktuell information på hemsidan samt göra medlemsutskick via mail. 

.  

2. LinkedIn 
 
På LinkedIn finns två grupper för ILF: 

1. En sluten grupp för medlemmar för information till medlemsgruppen 
a. https://www.linkedin.com/groups/13688920/ 
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2. En öppen grupp för alla med intresse för Life Science industrin 
a. https://www.linkedin.com/company/sveriges-

industril%C3%A4karf%C3%B6rening/?viewAsMember=true 

 

Medlemsmöten 

Under 2020, med COVID-19 pandemin, har användandet av virtuella plattformar och digitala möten 
exploderat. Det ger nya möjligheter även inom ILF. Styrelsen planerar att hålla digitala 
medlemsmöten under 2021 för arr öka dialogen med medlemmarna.  

Löneenkät 

Lönestatistik är ett viktigt fackligt verktyg. Efter att ILF i flera år haft en löneenkät i egen regi började  
Sveriges Läkarförbund 2019 med en central löneenkät som går ut till alla medlemmar i förbundet. 
Den andra centrala enkäten skickades ut i kvartal 4 2020. Styrelsen har följt arbetet noga och framfört 
ett flertal synpunkter på enkäten samt analyserna av data för att öka kvaliteten samt att göra data 
användbar för vår förening. Vi har fått gehör för flera av våra synpunkter. Arbetet med att förbättra 
enkäten, samt presentationen av data, tillsammans med förbundet kommer att fortsätta under 2021.  

Styrelsens arbete 

Styrelsen skall i sitt arbete gentemot Läkarförbundet fortsätta vara aktiv i förbundets olika forum, t ex 
Ordförandegruppen, Yrkesföreningsträffar, Fullmäktige samt genom nätverkande med andra 
föreningar och förbundsrepresentanter.   

Styrelsens viktigast uppdrag är att bevaka fackliga frågor som är viktiga för föreningen medlemmar. 
Under 2021 kommer styrelsen att arbeta tillsammans med Klara Hägglund, läkarförbundets 
förhandlingsrepresentant för privat sektor, och diskutera vilka frågor som skall drivas i nästa 
avtalsrörelse. På årsmötet 2021 kommer Klara att presentera det senaste avtalet och hur vi är 
representerade i fackliga förhandlingarna. Styrelsen mål är att ha en kontinuerlig dialog med 
medlemmarna om fackliga frågor via medlemsmöten.     
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På Läkarförbundets Fullmäktige 2019 motionerade ILF om utökad representationen för små 
föreningar, till en ordinarie och en observatör. Glädjande nog biföll Fullmäktige motionen. 2020 
kunde ILF skicka två representanter från föreningen, och samma gäller för 2021.   

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. 
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