2019-03-07

Till
Läkarförbundets delföreningar

Inbjudan att nominera ledamöter till rådet för
Läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM för
mandatperioden 2019-06-30 till 2021-06-30
Mandatperioden för rådet för läkemedel, IT och medicinteknik löper ut den 30 juni 2019.
Förbundsstyrelsen utser nya ledamöter den 19 juni 2019. Inför det inbjuds ni nu att nominera
ledamöter till rådet för läkemedel, IT och medicinteknik för mandatperioden 2019-06-30 till
2021-06-30.
Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) hanterar läkemedelsfrågor, frågor rörande
medicintekniska produkter samt den nationella IT-politiken ur såväl medicinska, politiska som
etiska aspekter.
Nuvarande ledamöter är
•
•
•
•
•
•
•

Rikard Lövström
Synnöve Lindemalm
Magnus Simonsson
Björn Hansell
Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini
Johan Månflod
Eva Bjärtun

Adjungerade ledamöter till rådet är Anders Dahlqvist från FS, Jan Kövamees från
Industriläkarföreningen och Hampus Lindwall från Sveriges läkarförbund Student. Rådet
utser adjungerade ledamot från SLF Student och kan vid behov adjungera ytterligare
ledamöter. Adjungeringen av fast ledamot till RLIM måste först godkännas av FS.
Anders Dahlqvist har avsagt sig fortsatt uppdrag i rådet.
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Uppdraget innebär 5 heldagsmöten och ett tvådagars internat om året, samt tid för inläsning
och reflektion. Ledamöter kan också komma att tillfrågas om att representera förbundet i
externa sammanhang.
Arvode för ledamot i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik utgår, liksom ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Kostnader för nödvändiga resor och ev. övernattning ersätts också.
Förbundsstyrelsen utser ordförande i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, och
ledamöter efter nominering från delföreningarna. FS uppdrar till gruppens ordförande att i
samråd med presidiet föreslå övriga ledamöter för beslut i FS. FS inbjuder samtliga
delföreningar att nominera personer inför kommande beslut. Hänsyn ska tas till intresse och
kunskap för aktuella sakfrågor.
Förbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i sina förtroendemannaförsamlingar, och
beaktar även mångfaldsperspektivet.
Till nomineringen insänds en kortfattad facklig CV enligt bifogad mall. Nominering inklusive
CV sänds per e-post till (PPAdministration@slf.se/AJAdministration@slf.se) senast den 17
april 2019.
Eventuella frågor med anledning av denna nomineringsanmodan besvaras av undertecknad.

Med vänlig hälsning
Eva Stina Lönngren
Utredare
evastina.lonngren@slf.se
Direkttelefon 08-790 3441
Sveriges läkarförbund
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