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Distriktsläkarföreningen Blekinge  
Årsmöte 2022  
ons 26/1 kl 17.30-18.30  

  
Dagordning  
1. Mötet öppnas  
2. Val av mötespresidium  
3. Mötets behöriga utlysande och fastställande av föredragningslista,    
4. granskning av styrelsens verksamhetsberättelse,    
5. Verksamhetsplan och budget för det kommande året,    
6. Årlig revisionsrapport,    
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,    
8. Eventuella förslag från styrelsen,    
9. Eventuella frågor som väckts av enskild medlem/medlemmar. För att upptas på 

föredragningslista skall frågan vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.    
10. Fastställande av årsavgift,    
11. Val av styrelse,    
12. Val av verksamhetsrevisorer,    
13. Val av valberedning samt utseende av sammankallande.    
 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2021  

  

Styrelsen  
Julia Cederlund, ST-läkare Kallinge VC   Ordförande  
Markus Bäckman, ST-läkare Jämjö VC           Vice ordförande och kassör  
Jacob Sandberg, ST-läkare Jämjö VC                    Sekreterare  
Torgny Elmerot, Distriktläkare Bräkne-Hoby                Ledamot  
Lisa Almquist, Distriktsläkare Nättraby VC   Ledamot  
Anna Janson, Distriktsläkare Nättraby VC               Ledamot  
Elisavet Pataridou, ST Läkare Brunnsgårdens VC              Ledamot  
   
Vi har under året haft 3 stycken styrelsemöten utöver årsmötet. Ytterliggare ett styrelsemöte 
hölls då Nära vårds chef Annika Mellquist var inbjuden. Inget protokoll skrevs vid detta 
möte.    
DLF verkar för att utveckla allmänläkarnas villkor i primärvården genom att ta tillvara 
medlemmarnas intressen gällande arbetsmiljö, arbetsvillkor, löneutveckling, fortbildning 
m.m. Vi gör det som en delförening i Läkarförbundet samt genom direkt påverkansarbete 
gentemot lokala politiker och chefer   
 

• Vi har under året tillsammans med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) bjudit 
in ledande regionpolitiker till diskussion 3 gånger kring framtidens Hälso- och sjukvård. 
Där har vi fört fram vår tanke om primärvårdens roll i sjukvården. Vi har framhållit 
vikten av kontinuitet för att öka kvaliteten på vården i primärvården samt visat underlag 
på hur bemanningen ser ut just nu och talat om listningstak. Vi har även visat delar 
av Anna Nergårds utredning om vårdens omställning samt de parametrar som 
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kommer att följas upp från statligt håll. Vi har efterfrågat vart de statsbidrag som givits 
till primärvården tagit vägen.   

• Vi har tillsammans med SFAM arrangerat möten med Annika Mellqvist och Kjell 
Ivarsson där vi har framhållit vad vi anser är viktigt i utvecklingen av primärvården i 
Blekinge. Vi har arbetat för en dialog levande för att göra vad vi kan för att 
driva utvecklingen i rätt riktning.   

• Vi har tillsammans med Blekinge Läkarförening (BLF), Sveriges Yngre Läkares Förening 
(SYLF) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) författat en skrivelse omkring 
hur vi vill att attraktiviteten för anställning i primärvården ska öka. Denna har lämnats in 
till chefer i hälsosjukvårdsförvaltningen och detta har lett till konstruktiva diskussioner 
omkring åtgärder för PV. Vi har tryckt på för höjda ingångslöner för ST-läkare i PV, 
vikten av fortbildning och handledning, åtgärder för den fysiska arbetsmiljön, åtgärder 
för den psykosociala arbetsmiljön och vikten av att arbetet är spännande och 
stimulerande och att bredden behöver bevaras.   

• DLF har varit representerade i BLF:s styrelsen genom Jacob Sandberg, Markus 
Bäckman, Torgny Elmerot och Lisa Almquist. Genom BLF har medlemmar i DLF bl.a. 
medverkat på fackliga dialogmöten i område Nära Vård och representerat 
distriktsläkarna i förhandling och rekrytering till den nya verksamhetschefsstrukturen i 
primärvården.  

• DLF/BLF och lokala skyddsombud har varit involverade i 66a anmälan på Nättraby 
vårdcentral. Anmälan ledde till att nödvändiga renoveringar genomfördes. Vårdcentralen 
fick flytta ett antal veckor under tiden som renoveringarna genomfördes.   

• Medlemmar från DLF styrelse har varit med i dialogmöten med arbetsgivaren vid ett 
antal tillfällen under hösten. Vi har där, liksom i övriga forum där vi är representerade, 
lyft de områden som vi identifierat som de viktigaste för primärvården i Blekinge.  

• Vi har under året också varit med i processen kring chefsrekryteringen för 3 nya 
områdeschefer i primärvården. Vi hade synpunkter på annonsen, deltog på intervjuerna 
och lämnade in våra synpunkter kring de som hade sökt.   

 


