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Verksamhetsberättelse 2020 och 
Verksamhetsplan 2021  

 
Året 
Året 2020 och dess pandemi har ju som bekant präglat en stor del av vår tillvaro och så 
också det fackliga arbetet. Årsmötet fick skjutas upp och blev av först i slutet av april, och då 
i digital form. Merparten av övriga årets 6 styrelsemöten har också skett i digital form vilket 
har fungerat bra. Vi har deltagit i Läkarföreningens fackliga internat vid två tillfällen under 
2020. 
Även formerna för samverkan har fått förändras under året och på olika sätt anpassas till 
den pågående pandemin. DLF har dock haft representanter på samverkansnivåerna och 
fortsatt bevaka våra intressen och krävt konsekvensanalyser inför viktiga beslut. DLF har 
också haft representanter i Läkarföreningen och kunnat bevaka partsfrågorna.  
Styrelsens inledda påverkansarbete gentemot politiken har i stort fått ligga vilande detta år. 
Vårt fackliga fokus har i år varit arbetet för en bättre arbetsmiljö, vg se nedan men i övrigt 
har det dagliga arbetet i pandemin tagit en stor del av tiden.  
 
DLF-Z kommer 2021 att verka för: 
– Fortsatt påverkansarbete i olika former. 
- Att tillsammans med Läkarföreningen stärka dialogen med de lokala klinikombuden i 
primärvården 
 
Lönerevisionen 
Pga. Corona pandemin och utdragna förhandlingar blev det centrala avtalet klart först i 
mitten av november varpå de lokala förhandlingarna kunde starta så smått. I skrivande stund 
i slutet av januari är det lokala avtalet för 2020 års lönevarv klart men inte slutförhandlat på 
kliniknivå. Förhandlingsutrymmet har varit minst sagt begränsat och landade på ett generellt 
utrymme på kollektivet på 2,0% och utöver det en särskild satsning på 2100 kronor/medlem 
för gruppen överläkare inom område radiologi, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, ögon, 
gynekologi, endokrinologi, njurmedicin, lungsjukdomar, hematologi, infektion och ÖNH.  
 
DLF-Z kommer 2021 att verka för: 
– fortsatt traditionell förhandlingsmodell där alla former av lönediskriminering 
utmönstras och att behålla DLF:s representation i Förhandlingsdelegationen. 
 
Ekonomi 
Lokalavdelningarna och således även DLF-Z ekonomi och verksamhet revideras numera 
från centralt håll. Ekonomisk genomgång visar intäkter på preliminärt 11 179 kr och utgifter 
på 985 kr. Ekonomin är i god balans. 
 
Medlemsrekrytering 
Vi vill gärna bli fler i vår förening, både i styrelsen och antalet medlemmar. 
 
DLF-Z kommer 2021 att verka för: 
-Att öka antalet medlemmar i föreningen. 



Arbetsmiljö 
 
Vår arbetsmiljö har fortsatt varit en viktig fråga, dels i form av tillgång till och kunskap om rätt 
skyddsutrustning sett till coronaviruset dels med det arbete som inleddes i november 2019 
med att våra huvudskyddsombud lämnade in “Begäran om åtgärder för att uppnå en god 
arbetsmiljö inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen”, första steget i en s.k. 6:6a 
anmälan (enl. Arbetsmiljölagen).  
I begäran påtalades ohälsan i kåren och behovet av ökade resurser.  Den tidsstudie som 
gjorts på arbetsgivarens initiativ (den s.k. Wahlströmrapporten) bör användas, vi är för få och 
tills vi blir fler ordinarie bör stafettläkarantalet anpassas därefter. Vi bör få en tydlig 
prioriteringslista kring vilken vård vi ska erbjuda och vår arbetsmiljö behöver undersökas 
bättre.  
 Vi begärde: 
Undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska 
och sociala faktorer (krav i arbetet, om resurserna är anpassade till kraven, arbetstidens 
förläggning, faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling). Att riskbedömningen 
ska dokumenteras skriftligt och att det ska framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 
Utifrån denna riskbedömning ska åtgärder vidtas direkt eller dokumenteras i skriftlig 
åtgärdsplan. 
Distriktsläkarna ska få kännedom om vilka arbetsuppgifter de ska utföra, om det finns 
särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. Vilka resultat som ska uppnås med 
arbetet. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till 
samt vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.  
Dessa åtgärder ska ske i samverkan med skyddsombud och arbetstagare. 
Som ett led i denna begäran har DLF-Z haft möten med arbetsgivaren, bl a har en fördjupad 
arbetsmiljöenkät genomförts och sammantaget går processen framåt även om det är för 
tidigt att säga var den slutar.  
 
DLF-Z kommer 2021 att verka för: 
--att antalet läkare som är skyddsombud ökar  
– att lagar och föreskrifter om arbetsmiljön följs 
 
Samverkan 
DLF har god representation på samverkansnivåerna inklusive primärvårdens 
områdeskommitté. 
Samverkanskommitté ersätter enskilda MBL förhandlingar under förutsättning att både 
arbetsgivaren och den fackliga parten följer det partsgemensamma samverkansavtalet. I 
samverkans forumet, som består av arbetsgivaren samt företrädare för de flesta fackliga 
organisationer i regionen, uppfyller arbetsgivaren kravet på information om 
verksamhetsförändringar innan beslut och de fackliga parterna har möjlighet att begära 
förhandling innan beslut om förändringen påverkar arbetstagarnas villkor. Kommitté är också 
skyddskommitté och säkerställer att förändringar analyseras även ur ett 
arbetsmiljöperspektiv.  Primärvården har ett samverkans forum, Områdeskommitté, för hela 
området där verksamhetsförändringar i alla närvårdsområden ska hanteras. Det är viktigt att 
DLFs representanter får information om vad som pågår inom alla närvårdsområden gärna 
via klinikombud så att vi kan bevaka att processen går rätt till. 
På läkarföreningens mandat sitter i dag: Hamid Katouzian, Linda Nilsson som Ordinarie 
ledamöter och Håkan Garli och Annika Östling som suppleanter. 
Samverkan sker också på förvaltningsnivå och regionövergripande nivå och där sitter DL 
Håkan Garli på ett av Läkarföreningens mandat.  
 
DLF-Z kommer 2021 att verka för: 
– att distriktsläkarnas viktiga frågor inom MBL bevakas 
– att det som kräver kollektivavtal förhandlas korrekt mellan parterna 
– att det finns en primärvårdsanknuten läkare på samtliga samverkansnivåer 



Utbildning och fortbildning 
 
Antalet ST-läkare i primärvården har glädjande fortsatt att öka, det behövs. Sett till att vissa 
hälsocentraler utbildar fler ST-läkare än vad den egna enheten sannolikt kommer att kunna 
erbjuda i specialisttjänster är detta dock en fråga att bevaka ur olika synvinklar under det 
kommande året. 
Under året har både frågan kring möjlighet till fortbildning, och genomförd fortbildning varit 
nedprioriterad sett till pandemin. Fortfarande råder också stor restriktivitet kring möjlighet att 
få åka /delta i kurser för distriktsläkarkåren i länet vilket i längden kan befaras riskera den 
medicinska säkerheten då vårt arbete kräver ständig kunskapspåfyllnad. Fortbildning bör 
redovisas årligen likt hur varje enhet ska redovisa sitt deltagande i ex v Nationella 
diabetesregistret. Vikten av fortbildning och att varje läkare har en individuell 
fortbildningsplan är en av de saker vi tidigare framfört vid våra träffar med politiken. Vi driver 
denna fråga tillsammans med SFAM. 
 
DLF-Z kommer under 2021 att verka för: 
– att möjligheten att fortbilda sig förbättras 
– att varje läkare får en individuell fortbildningsplan 
– att handledning av utbildningsläkare ska räknas som del i produktionen 
 
Info till medlemmar 
 
Då de lokalt anordnade fortbildningsdagarna antingen ställts in eller varit i digital form under 
året har vår tidigare fackliga kvart för information till och frågor från medlemmarna inte blivit 
av. 
 
DLF-Z kommer 2021 att verka för: 
– att fortsätta informera våra medlemmar på olika sätt 
 
DLF:s styrelse 2020 
 
Ordförande: Åsa Lindblad 
Vice ordförande: Annika Östling  
Sekreterare: Johan Bergh  
Kassör: Linda Nilsson 
Ledamot: Hamid Katouzian  
Ledamot: Magdana Simonia 
Ledamot: Nele Nogols 
Ledamot: Mattias Svensson 
 
Valberedning: Ina Asklund, Emma Nyström 
 
I Jämtlands läkarförenings styrelse sitter Annika Östling 
I Läkarföreningens förhandlingsdelegation sitter Åsa Lindblad 
 
Antal medlemmar: 107 inklusive pensionärer och associerade medlemmar. 
  
Åsa Lindblad Ordförande DLF-Z 
 
 


