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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen för Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) får i enlighet med föreningens stadgar avge följande berättelse över 

verksamheten och förvaltningen under tiden 1 januari till 31 december 2020. 

 

 

 

FULLMÄKTIGEREPRESENTANTER I SVERIGES LÄKARFÖRBUND 

Ordinarie  Ersättare 

Ulrika Taléus  Caroline Asplund 

Heiko Botman Johnny Sternesjö 

Anders Larsson Ove Andersson 

Camilla Sandin Bergh  

Ylva Sandström   

Nadja Schuten Huitink  

Carolina Emdin  

 

SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har under året haft 18 sammanträdesdagar;  

20–21 januari, 9 mars, 2 april digitalt, 3 april digitalt (FUM och konstituerande möte), 18–19 maj digitalt, 25 juni digitalt, 7–11 

september (Internat, Krusenberg Herrgård, Uppsala) 18–19 oktober, 4–5 november digitalt (Höstmöte) och 14 december 

digitalt.  

Styrelseledamöter Mandattiden utgår 

Marina Tuutma, Ordförande 2022 

Ulrika Taléus, Vice Ordförande 2021 

Heiko Botman, Sekreterare 2021 

Anders Larsson, Kassör 2022 

Camilla Sandin Bergh 2021 

Ylva Sandström                     2021 

Nadja Schuten Huitink 2022 

Carolina Emdin 2022 

  

Revisorer  

Anders Nilsson 2022 

Carin Larnert Hansson 2022 

  

Revisorssuppleanter  

Rune Kaalhus 2022 

Daniel Mella 2022 

  

Auktoriserad revisor  

Veronica Carlsson 2021 

  

Valberedningens ledamöter   

Sofia Bengtsson 2021 

Daniel Mella 2022 

Angelica Staff 2023 

Carin Larnert Hansson (Suppleant) 2020 
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ANTAL MEDLEMMAR 2020   
 

  

Antalet yrkesverksamma medlemmar vid årets början  4789 

Antalet yrkesverksamma medlemmar vid årets slut  4926 

 
  

Antalet pensionerade medlemmar vid årets början  643 

Antalet pensionerade medlemmar vid årets slut  640 

  

HEDERSLEDAMÖTER 

Distriktsläkaren Christina Fabian 

Distriktsläkaren Carl-Eric Thors 
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FÖRTECKNING ÖVER ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE I LOKALAVDELNINGARNA  

 

AVDELNING ORDFÖRANDE SEKRETERARE 

BLEKINGE 
Julia Cederlund 
julia_cederlund@hotmail.com 

Jacob Sandberg 

Jacob.sandberg@gmail.com 

DALARNA  
Daniel Svedin 

Daniel.Svedin@regiondalarna.se 

Nadja Schuten Huitink 

Nadja.Schuten-Huitink@slf.se 

GOTLAND 

Vilande förening Kontaktperson 

Leena Bergström 

leena.bergstrom@slf.se 

GÄVLEBORG 

Vilande förening Kontakperson 

Dagmar Edung 

Dagmar.edung@regiongavleborg.se 

HALLAND 
Mats Wasberg 

Mats.wasberg@gmail.com 

Albin Mörtsell 

albin.mortsell@regionhalland.se 

JÄMTLAND 
Åsa Lindblad 

asa.lindblad@regionjh.se 

 

JÖNKÖPING 

Vilande förening 

 

Kontaktperson 

Axel Peterson 

axel.petersson@rjl.se 

KALMAR 
Erik Stomrud 

erik.stomrud@telia.com 

Åsa Persson 

asa.persson@hotmail.com 

KRONOBERG 
Olof Cronberg 

olof.cronberg@abc.se 

Brendan Brouwer 

brendan.brouwer@kronoberg.se 

MELLERSTA SKÅNE 

Vilande förening Kontaktperson 

Jan Nalepa 

jan.nalepa@skane.se 

NORRBOTTEN 
Robert Svartholm 

Robert.svartholm@slf.se 

Urban Mikko 

urban.mikko@ptj.se 

STOCKHOLM 
Ylva Sandström 

ylva.kristoferson.sandstrom@gmail.com 

Elinor Nemlander 

Elinor.nemlander@gmail.com 

SYDVÄSTRA SKÅNE 
Sofia Bengtsson 

sofia.bengtsson@gmail.com 

Hana Januzi Ismaili 

hana.j.ismaili@hotmail.com 

SÖDERMANLAND 
Miriam Hellman Ben-Neji 

miriambenneji@hotmail.com 

Louise Alm 

almlouise@hotmail.com 

UPPSALA 
Johnny Sternesjö 

johnny.sternesjo@regionuppsala.se 

Eva Gál Garadnai 

eva.gal.garadnai@lul.se 

VÄRMLAND 

Vilande förening Kontaktperson 

Marina Tuutma 

marina.tuutma@slf.se 

VÄSTERBOTTEN 
Jessica Åhlin 

jessica.ahlin@regionvasterbotten.se 

Carolina Emdin 

carolina.emdin@slf.se 

VÄSTERNORRLAND 

Vilande förening  Kontaktperson 

Anders Larsson 

Anders.larsson@slf.se 

VÄSTMANLAND 
Rune Kaalhus 

rune.kaalhus@ptj.se 

Moa Vlastos 

moavlmoavlas@hotmail.com 

VÄSTRA GÖTALAND 
Dimitris Kellis 

jimkellis@yahoo.com  

 

ÖREBRO 
Heiko Botman 

Heiko.botman@slf.se 

Helena Borenäs 

helena.borenas@regionorebrolan.se 

ÖSTERGÖTLAND 
Angelica Staff 

angelica.staff@gmail.com 

Åsa Gustafsson 

asa@nyang.st 

ÖSTRA SKÅNE 

Vilande Förening Kontaktperson 

Björn Widlund 

bjorn.widlund@skane.se 
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BESVARADE REMISSER 

• Kompetensförsörjningspolicy 

 

• Sjukförsäkringspolicy 

 

• Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 

 

• God och nära vård, En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 

 

• Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 

 

• Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret 

 

• En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering 

 

• Forskningspolicy 

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering 

STYRELSENS OCH FÖRENINGMEDLEMMARS REPRESENTATION 

Förbundsstyrelsen Marina Tuutma 

 

Förhandlingsdelegationen (FD) 

 

Ulrika Taléus 

Utbildnings- och forskningsrådet (UFO)  Camilla Sandin-Bergh 

 

Arbetslivsgruppen (ALG) 

 

Marina Tuutma 

SAFU 

 

Camilla Sandin-Bergh 

Rådet för Läkemedel, IT och Medicin-teknik (RLIM) Rikard Lövström 

Johan Månflod 

 

Allmänläkares europeiska organisation (UEMO) Marina Tuutma 

Provinsialläkarstiftelsen 

 

Heiko Botman 

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne Ove Andersson 

Nationella cancerstrategins expertgrupp Ove Andersson 

 

KANSLI 

 

Leena Bergström 

Sveriges läkarförbund 

Box 5610 

11486 Stockholm 

Tel: 08–7903391 

E-post: leena.bergstrom@slf.se 

 

DLF webbplats: 

 

www.slf.se/svdlf 

 

DLF Sociala medier: 

 

Facebook: Svenska Distriksläkarföreningen  Twitter: @svdlf 1368 följare 

mailto:leena.bergstrom@slf.se
http://www.slf.se/svdlf
http://www.slf.se/svdlf
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VERKSAMHETEN 2020 
 

AKTUELLA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFRÅGOR 

COVID-19, PRIMÄRVÅRDSREFORM OCH ÄLDREVÅRD 

 

År 2020 har för alla präglats av covid-19 pandemin. I mars 

publicerade DLF på sin webbplats ett dokument 

”Förändrade arbetssätt i krissituationen orsakad av Covid-

19” som ett stöd för medlemmar i arbetsmiljöarbetet.   

  

Covid-19 pandemin har gjort det ännu mer tydligt att 

primärvården är underdimensionerad. Genom flera 

debattartiklar och intervjuer har DLF under sommaren och 

hösten uppmärksammat detta. Vi har haft kontakt med 

lokalavdelningarna och skickat ut en enkät med frågor om 

vad vi har lärt oss av pandemin.    

  

DLF har drivit frågan om en medicinsk ansvarig läkare i 

varje kommun samt att dimensioneringen av 

läkarinsatserna på särskilda boenden och inom 

hemsjukvård behöver få en lägstanivå. Vi har skrivit 

debattartiklar/blivit intervjuade kring detta samt skrivit en 

motion till Läkarförbundets fullmäktige – Fler läkare i 

äldrevården.  

  

I april kom utredningen SOU 2020:19 God och nära vård  

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 

Marina Tuutma har deltagit i utredningens referensgrupp.  

I augusti deltog hon även i ett direktsänt 

webbseminarium med statliga utredaren Anna Nergårdh 

om de viktigaste slutsatserna i utredningen “Samordnad 

utveckling för god och nära vård”.  

  

I september 2020 föreslog regeringen i sin 

budgetproposition för 2021 att stödet till primärvården 

ska utökas samt att medel riktas för arbetet med att säkra 

en fast läkarkontakt. DLF ser positivt på att regeringen 

med denna riktade satsning skickar en stark signal att 

kontinuitet och tillgänglighet är deras prioriterade mål, 

något som vi under flera år har arbetat för.  

DLF anser att en fast läkare måste gå hand i hand med ett 

listningstak vilken inte är med i förslaget och den frågan 

har vi fortsatt drivit genom inlägg i debatten och våra 

kontakter med politiker.   

Vi ser med oro på att det finns lokala politiska förslag om 

att sänka kravet att specialistläkare i allmänmedicin ska 

vara fysiskt närvarande under vårdcentralens alla 

öppettider. I september skrev därför DLF ett öppet brev - 

Den medicinska kvalitén är minst lika viktig i glesbygden. I 

början av december hade DLF ett digitalt medlemsmöte 

med intresserade medlemmar från Gävleborg län om 

detta.    

  

DLF har under året fortsatt sitt kontinuerliga 

påverkansarbete för att verka för en stark och trygg 

primärvård, en riktig och nationell primärvårdsreform. DLF 

har bl.a. i september deltagit i två paneldebatter i 

Folkhälsodalen, ett två dagar långt digifysiskt möte mellan 

patienter, politiker, beslutsfattare och professionen.   

Under året har flera styrelsemedlemmar haft personliga 

(digitala) möten med riksdagspolitiker i socialutskottet, 

ofta tillsammans med en styrelsemedlem från SFAM.   

 

 

SJUKSKRIVNINGSFRÅGOR 

 

Dialog med Försäkringskassan   

Covid-19 har synliggjort brister i nuvarande 

sjukskrivningsprocessen. Den 20 oktober hade DLF ett 

möte med representanter från Försäkringskassan med 

bland annat generaldirektör Nils Öberg. Vi diskuterade 

svårigheter med nuvarande sjukskrivningsprocessen. 

Sjukskrivningsprocessen orsakar frustration bland läkare 

Svenska Distriktsläkarföreningen 

https://slf.se/dlf/nyheter/forandrade-arbetssatt-i-krissituationen-orsakad-av-covid-19/
https://slf.se/dlf/nyheter/forandrade-arbetssatt-i-krissituationen-orsakad-av-covid-19/
https://www.dropbox.com/s/cwggm66scvd7icl/God_n%C3%A4ra2.mp4?dl=0
https://slf.se/dlf/nyheter/oppet-brev-den-medicinska-kvaliten-ar-minst-lika-viktig-i-glesbygden/
https://www.folkhalsodalen.se/
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och tar oproportionellt mycket resurser från sjukvården 

idag. FK önskar hämta in kunskap från bland annat DLF - 

styrkor och svagheter läkarprofessionen ser i nuvarande 

system. DLF påpekar att relationen mellan sjukdom och 

arbetsförmåga är svag. Den relationen blir svagare vid 

längre sjukfrånvaro. Följaktligen minskar sjukvårdens 

möjligheter att påverka återgång till arbete vid längre 

sjukfrånvaro. Sjukvårdens huvudsakliga kompetens är 

diagnosticering och medicinska behandling.  

November 2020 svarade DLF på remissen ”Förslag till 

Läkares arbete med sjukskrivningsärenden - en policy 

från Sveriges läkarförbund”.  

4 december 2020 deltog DLF i ett möte med 

representanter från Försäkringskassan. Möte handlade 

huvudsakligen om de ändrade intygskraven (intygskrav 

från dag 8 versus dag 15 eller dag 21) och 

undanträngningseffekter som kommer med dem.  DLF 

redovisar hur läkaruppdraget har ökat under pandemin, 

många covid-19 patienter, ökad efterfråga från 

kommunala sjukvården, smittspårningsuppdrag, 

vårdskuld etc. Mötet resulterade i ambitionen till fortsatt 

dialog mellan FK och DLF kring frågan hur vi kan förbättra 

sjukskrivningsprocessen. 

 

E-HÄLSA 

Coronapandemin har tvingat sjukvården att ställa om från 

traditionella fysiska vårdkontakter till mer digitala 

vårdkontakter i alla möjliga former exempelvis via 

videolänk etc. Under 2020 har allt fler människor sökt vård 

via digitala vårdgivare.  

Digitala vårdgivare utmanar den traditionella sjukvården 

och bidrar med nya idéer och innovation men genom 

nuvarande ersättningssystem utgör digitala vårdtjänster 

ett hot mot den offentligt finansierade primärvård.  

DLF välkomnar digitaliseringen av sjukvården, välkomnar 

andra kontaktformer än den traditionell fysiska kontakt 

med våra patienter. Kontinuitet mellan patient och läkare 

bör vara en bärande princip för verksamhet på 

vårdcentralen. DLF förhåller sig kritiskt till utvecklingen av 

vården där den blir allt mer fragmentiserad.  

DLF har under året i olika sammanhang framfört vår åsikt i 

fråga om e-hälsa / digitaliseringen av vården.  

Sköraste patienterna får betala priset när nätläkarna växer 

22 oktober närvarade Marina Tuutma i konferensen 

”Healthcare 2020”. Temat var: Hur den ekonomiska 

styrningen utformas i det nya digitala vårdlandskapet får 

stor betydelse för vårdens framtida effektivitet, kvalitet 

och organisationssätt.  

UTBILDNING OCH FORSKNING 

DLF har en fast plats  i Läkarförbundets utbildnings- och 

forskningsrådet, UFO.  

GRUNDUTBILDNING, AT OCH BT 

 

Styrelsen har bedrivit påverkansarbete i utbildningsfrågor 

via deltagande i Läkarförbundets utbildnings och 

forskningsråd, UFO. 

 

2020 blev ett väntrum då statsmakten tog beslut om att 

skjuta upp införandet av BT från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. 

Det slutgiltiga förslaget till målbeskrivning för BT och ST, 

till vilka UFO bidragit med inspel, blev inte som planerat 

klar under 2020. 

 

Beslut om att förlänga den svenska läkarutbildningen till 

sex år är taget och kommer träda i kraft den 1 juli 2021 

och leda till legitimation. Samtliga sju lärosäten har under 

året blivit godkända av Universitets- och 

högskoleämbetet UKÄ och fått legitimationsrätt. DLF har 

via olika kanaler fortsatt arbetet med att synliggöra och 

påtala att ämnet allmänmedicin behöver få en större plats 

i de nya läkarutbildningarna i samklang med 

sjukvårdsomställningen till nära vård. 

 

DLF har i olika sammanhang lyft fram att stora satsningar 

behöver göras för att rekrytera utbildade handledare och 

examinatorer inom primärvården för att tillhandahålla 

tillräckligt många verksamhetsförlagda utbildningsplatser 

för läkare under vidareutbildning dvs AT, BT och ST samt 

läkarstudenter inom primärvården med hög och jämn 

kvalitet. Sedan 2019 skickar DLF årligen ut en enkät till 

regionernas lokalavdelningar med frågor runt 

kompetensförsörjningen av specialister i allmänmedicin 

där frågor runt ST ingår. Syftet med enkäten är att 

kartlägga och synliggöra kompetensbehovet av 

specialistläkare i allmänmedicin.  

 

 

VIDAREUTBILDNING 

 

DLF har varit aktiva i diskussioner som förts runt att ST 

skall kunna vara fast läkare och listningsbar. 

Det fastläkarsystem som infördes i Västra Götaland 1 

januari 2020 följdes upp med en artikel i tidningen 

Distriktsläkaren nummer 4. DLF har fortsatt driva frågan 

om att fler ST-tjänster i allmänmedicin behöver inrättas 

för att möte det kommande ökade behovet samt att verka 

för att fler läkare med annan specialitet får möjlighet till 

dubbelspecialisering, i flertal kanaler.  

 

 

 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skoraste-patienterna-far-betala-priset-nar-natlakarna-vaxer-34134
https://etidning.distriktslakaren.se/1735/Distriktslakaren/356373/Nr-4-2020/r/7
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FORTBILDNING 

 

DLF bevakar och driver aktivt fortbildningsfrågor för 

läkare genom representation i Läkarförbundets 

forsknings- och utbildningsdelegation, UFO. På grund av 

pandemin har en stor del av fortbildningen ställts in.  

 

 

ALLMÄNMEDICINSK FORSKNING 

 

SAFU – Samling för Allmänmedicinsk Forskning och 

utbildning initierades av DLF som ett samverkansprojekt 

mellan DLF, SFAM och de allmänmedicinska 

institutionerna i Sverige 2017 och har nu pågått i tre år. 

Huvudansvaret av projektet har under 2020 övergått till 

SFAM.   

Syftet med projektet är att utveckla en gemensam strategi 

och bedriva påverkansarbete för att förbättra 

förutsättningarna för den allmänmedicinska forskningen 

och utbildningen på landets universitet.  

SAFU har fortsatt under 2020 fört dialog med och träffat 

representanter från arbetsgivarorganisationen SKR och 

statens utsedda utredare Anna Nergårdh.  

SAFU påbörjade 2018 ett arbete med att skapa ett förslag 

till nationell struktur för kopplingen mellan universitet, 

allmänmedicinska institutionerna och vårdcentraler med 

olika uppdrag inom forskning och utbildning samt en 

definition runt innehåll införlivats utrednings 

forskningsdel. 

Marina Tuutma deltog i rundabordssamtal som 

arrangerades av Läkarsällskapet och handlade om 

forskning i primärvården som resulterade i ett 

policydokument Forskning i primärvården - från 

betänkande till verkstad. 

 

PROVINSIALLÄKARSTIFTELSEN  

Provinsialläkarstiftelsen har under året varit tvungna att 

ställa in alla kurser på grund av pandemin. Det var 

planerat för fyra kurser under våren och två kurser under 

hösten. Det finns planer på att arbeta om kurserna så att 

de ska kunna ges digitalt.  

Arbetet med att se över kursutbudet och 

informationsutskicken är ett pågående arbete och 

kommer fortsätta under kommande år.  

Ekonomin är fortsatt god. 

 

 

FÖRENINGSAKTIVITETER 

CENTRALSTYRELSENS PROJEKT  

Centralstyrelsen har möjlighet att bedriva olika projekt 

som finansieras av budgeterade projektmedel, max 400 

000 kronor per år. Under 2020, som varit ett annorlunda 

år på grund av Coronapandemin, har vi haft ett löpande 

projekt. För att kunna skapa en medlemstidning 

Distriktsläkaren av hög kvalitet har redaktör Ylva 

Sandström fått en budget på max 120 000 kronor under 

2020 att använda till att köpa in skrivhjälp/material eller 

avlöna sig själv. För 2020 har 74 306 kronor av 

projektmedlen utnyttjats. 

 

DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGENS FULLMÄKTIGE 

Distriktsläkarföreningens fullmäktige hölls 3 april och 

genomföras digitalt pga. pågående pandemi. Det firande 

av DLF 140 år som initialt planerats i samband med 

fullmäktige fick därmed ställas in. Knappt 40 delegater 

deltog. Två motioner behandlades: en om 

”allmänläkardagar” och en motion om att inrätta en 

särskild arbetsgrupp för klimat och hälsa. Båda 

motionerna avslogs. Mötet valde två nya 

styrelseledamöter: Nadja Schuten Huitink och Carolina 

Emdin. Två ledamöter lämnade styrelsen: Thomas Westin 

och Staffan Ahlkvist. Till hedersledamot valdes Carl-Erik 

Thors. Priset Årets allmänläkarvän gick till Andreas 

Thörneby, distriktsläkare i Kinna. En mer utförlig artikel 

om årsmötet skrevs också i tidningen Distriktsläkaren. 

 

PROTOKOLL FRÅN FULLMÄKTIGEMÖTET 2020 

 

HÖSTMÖTET 

När pandemin kom in i andra andningen ställdes 

höstmötet om till digitalt möte 4 november med 

förhållandevis få deltagare. Under mötet fick styrelsen och 

lokalföreningarnas ordförande mediaträning med både 

föreläsning och praktiska övningar på temat ”När jag blir 

uppringd av media”. Föreläsarna Erik Kjellin och Henrik 

https://slf.se/dlf/safu-samling-for-allmanmedicinsk-forskning/
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf
https://etidning.distriktslakaren.se/shared/article/digitalt-fullmaktige-nar-distriktslakarforeningen-firar-140-/bVDmkokk
https://slf.se/dlf/app/uploads/2020/06/fullmaktige-protokoll-2020-signed.pdf
https://slf.se/dlf/app/uploads/2020/06/fullmaktige-protokoll-2020-signed.pdf
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Mannerstråle från Kommunikation på SLF gav personlig 

feedback och vi planerar att göra en fortsättning av 

utbildningstillfället under 2021. Parallellt gavs också 

ekonomiutbildning till kassörerna.  

 

ÅRETS ALLMÄNLÄKARVÄN 

Under fullmäktige mötet i april 2020 tilldelades Andreas 

Thörneby DLF:s hederspris Årets Allmänläkarvän.  

 

Motiveringen löd: ”Andreas Thörneby - även känd som Dr 

Glad - driver en egen tankesmedja för allmänmedicinen 

som oförtrutet slåss för grundläggande allmänmedicinska 

principer som kontinuitet, ett begränsat uppdrag, mot 

sjukvårdens kommersialisering och för reflexion och 

vetenskapliga principer. Andreas behärskar konsten att 

förmedla allmänmedicinens betydelse för svensk hälso- 

och sjukvård till ett större publik på ett inspirerande sätt 

och utmanar publiken med spetsiga formuleringar och 

humor.” 

 

         
 

 

ORDFÖRANDENS UPPDRAG 

-Dialogmöten med Socialförsäkringsminister Ardalan 

Shekarabi 24 januari och 2 november 

-Möten omställning Nära vård 

-Rundabordssamtal - forskning i PV Forskning i 

primärvården - från betänkande till verkstad 

-Referensgrupp God och nära vård 7 februari, 10 juni, 

17 september och 3 november 

-Referensgruppsmöte Sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga  

-Sverigerond Sörmland 4–5 mars 

-Möten Socialdemokraterna Värmland 

-Möte med SKR gällande nya arbetsgivarintyget 6 

mars 

-Dagens Medicin Primärvårdens Dag 

-Möte mötet med chef för hälso- och sjukvårdssektion 

Emma Spak (SKR) gällande Corona och primärvård 2 

april 

-Möte med Lena Hallengren, socialminister 

-SLF Läkardagar 

-SFAM FUM 

-Möten med Nordiska allmänläkarorganisationer 14 

maj och 29 juni 

-Återkommande möte SFAM äldre nätverk 

-SKR webbinarium Nära vård 

-UEMO möten 11–13 juni samt 27–29 oktober 

-Möte med Lisbeth Löpare, samordnare nära vård SKR 

-Möte om primärvårdsrehabilitering efter Covid-19 

med Arbetsterapeuterna 

-Läkartidningen seminarium Samordnad utveckling för 

god och nära vård 

-Folkhälsodalen seminarium God och nära vård- vill vi, 

kan vi, vågar vi förändra  

-Möte med Sjukhusläkarnas styrelse 

-Möte med SKR chef för hälso- och sjukvårdssektion 

Emma Spak kring primärvårdsrepresentation i 

Nationell kunskapsstyrning 

-Dialogmöte med Socialstyrelse om fast läkarkontakt 

-Dialogmöte med Socialstyrelsen om 

kompetensförsörjning 

-Dialogmöte med Socialstyrelsen utredning 

rehabilitationsorganisation efter Covid-19 

-Möte med forskare om allmänläkarnas arbetsmiljö 

och hälsa 

-Möte med Sofia Wallström (IVO) om 

äldrevårdsgranskning 

-Möte med Daniel Johansson, politisk sakkunnig åt 

socialminister 

-Dialogmöte med FK om sjukintyg 

-Utredningsmöte om små utförares möjlighet att 

verka i primärvården 

-Möte med ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation 

Marie Morell 10 december 

https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf
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-Dialogmöte med Socialstyrelse om processmodell för 

rehabiliteringsinsatser vid långvariga komplikationer 

efter covid-19  

-Medlemsmöte Gävleborg 17 december 

INTERNAT  

Styrelsens internat 7–11 september blev det första fysiska 

mötet för den nya styrelsen 2020 och även dessa dagar 

präglades starkt av pandemin. Istället för den planerade 

studieresan till Estland träffades vi på Krusenbergs 

herrgård utanför Arlanda. När vi inte kunde göra 

studiebesök eller andra aktiviteter jobbade styrelsen 

intensivt med att förbereda motioner för fullmäktige samt 

arbete kring covid-19 som enkätsvar från 

lokalföreningarna och sjukskrivningsfrågan. Detta landade 

i bland annat fyra motioner till SLF FUM. Vi diskuterade 

även kompetensförsörjning, samarbete med SFAM och 

SLF politiska program.  

 

 

ARBETET INOM LÄKARFÖRBUNDET 

LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGE 

Läkarförbundets fullmäktige 2020 hölls helt digitalt via 

Teams den 18–19 november. Det var förbundets 117:e 

fullmäktige. DLF anser det mycket viktigt att delta vid 

fullmäktige som är förbundets högsta beslutande organ 

och vi bidrar bland annat med ett primärvårdsperspektiv i 

debatter och personval. Distriktsläkarföreningen hade i år 

lämnat in fem motioner, varav DLF initierat fyra. Utan 

några som helst diskussioner bifölls en motion kring 

ersättningar i samband med utvecklingsuppdrag som DLF 

lämnat in tillsammans med Sjukhusläkarna och Svenska 

privatläkarföreningen. Bakgrunden var svårigheter med 

att rekrytera distriktsläkare till centrala 

utvecklingsuppdrag, som t.ex. kunskapsstyrningen. DLF:s 

motion om ökad nationell inventering av antalet 

specialister i allmänmedicin samt behovet av detsamma 

ansågs besvarad. DLF och Sjukhusläkarna hade 

tillsammans skrivit en motion om behov av fler läkare i 

äldrevården. Med stor majoritet klubbades det igenom att 

Läkarförbundet ska verka för en chefsläkarfunktion i 

kommunerna samt att fortsätta arbeta med en utökning 

av läkartid på SÄBO och i hemsjukvården. Tillsammans 

med Chefsläkarföreningen hade DLF en motion om 

tydligare MAL-uppdrag. Det beslutades att 

Läkarförbundet ska verka för att arbetsgivaren ordnar 

utbildning för läkare som har eller önskar ta uppdrag med 

medicinskt ledningsansvar. Chefsläkarföreningen och DLF 

hade också motionerat om fler chefer i primärvården, en 

fråga som förbundet dock redan arbetar med, varför 

motionen ansågs ”besvarad”. 

När vi kom till personval till förbundsstyrelsen valdes 

Marina Tuutma till andre vice ordförande med 66 röster 

mot 62. Distriktsläkaren Saad Rammo, som redan suttit i 

förbundsstyrelsen i två år, valdes om som ledamot. Ylva 

Sandström, DLF:s ledamot och redaktör för 

Distriktsläkaren samt ordförande i DLF Stockholm, valdes 

in som ledamot i förbundsstyrelsen. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN (FS)  

Föreningen representeras av ordförande Marina Tuutma. 

Under året har primärvårdsreform fortsatt att vara en av 

Läkarförbundets viktigaste frågor. Marina Tuutma har 

representerat Förbundsstyrelsen i Anna Nergårdhs 

referensgrupp God och nära vård och Sammanhållen god 

och nära vård för barn och unga. Förbundets arbetslivs- 

och arbetsmiljöarbete inom arbetslivsgruppen (ALG) har 

letts av föreningens ordförande Marina Tuutma. Frågor 

kring utbildning, fortbildning och forskning har bedrivits 

genom LF råd för utbildning och forskning, UFO, 

(representant Camilla Sandin Bergh). 

F o m 19 november 2020 är Marina Tuutma 

Läkarförbundets andre viceordförande och Ylva 

Sandström ledamot. Tillsammans med Saad Rammo 

(Sörmland) är det nu 3 specialister i allmänmedicin i 

förbundsstyrelsen. 

 

FÖRHANDLINGSFRÅGOR (FD)  

Ulrika Taléus har under året suttit på DLF:s mandat i FD. 

Arbetet under 2020 har varit intensivt. I december 2019 

lämnade Sveriges läkarförbund sitt nya yrkande till 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) efter att det 

föregående treåriga centrala kollektivavtalet för läkare 

gått ut. Coronapandemin gjorde dock att avtalsrörelsen 

fick skjutas upp och istället blev det fokus på ett 

krislägesavtal där läkarförbundet förhandlade in i det sista 

för att få till ett så bra avtal som möjligt. I september 

http://www.slf.se/Forbundet/Organisation/Delegationer-och-rad/Arbetslivsgruppen-ALG/
http://www.slf.se/Forbundet/Organisation/Delegationer-och-rad/Arbetslivsgruppen-ALG/
http://www.slf.se/Forbundet/Organisation/Delegationer-och-rad/Utbildnings--och-forskningsdelegation-UFO/
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återupptogs förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 

och efter riktigt tuffa förhandlingar kunde det nya avtalet 

skrivas på i mitten av november.  

FD är även med och påverkar i flera andra viktiga 

förhandlingar, till exempel gällande pensioner och 

ersättning för så kallade taxeläkare. 

 

ARBETSMILJÖFRÅGOR OCH ARBETSLIVSGRUPPEN 

(ALG) 

Föreningen har genom ordföranden Marina Tuutma varit 

representerad i ALG (Arbetslivsgruppen) och har haft 

möjlighet att föra fram primärvårdens viktiga 

arbetsmiljöfrågor. Under verksamhetsåret har frågor om 

allmänläkarnas uppdrag samt skyddsutrustning och 

arbetsmiljö under pandemin varit aktuella.  

I början av pandemin vittnade våra medlemmar att 

många vård/hälsocentraler saknade tydliga krisrutiner, att 

inga riskbedömningar gällande smittspridning och ökad 

arbetsbelastning var gjorda och att man generellt hade 

dålig beredskap. DLF styrelse skapade ett policydokument 

Förändrade arbetssätt i krissituationen orsakad av Covid-

19. Dokumentet skickades till regioner, lokalavdelningar 

samt till medlemmar. 

Sjukskrivningsfrågor är bland de största 

arbetsmiljöproblem för våra medlemmar. Under 

pandemin blev det ännu mer påtaglig när FK under 

hösten ville återgå till krav på sjukintyg efter dag 14. DLF 

skickade den 27 november ett öppet brev till 

Försäkringskassan  med kopia till socialminister Lena 

Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan 

Shekarabi med vädjan att ompröva beslutet. Den 4 

december hade vi möte med representanter från 

Försäkringskassan och presenterade våra motargument. 

Försäkringskassans ledning beslutade den 11 december 

att ändra hanteringen av läkarintyg vid ansökan om 

sjukpenning och intyg vid ansökan om VAB, åtgärden 

som innebär att intygen begärs in från dag 22 med syfte 

att avlasta hälso- och sjukvården. Försäkringskassan 

föreslog också regeringen att fatta de beslut som krävs 

för att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg avseende 

smittbärarpenning. 

Ordförande har haft telefonmöte med IVO:s 

generaldirektör Sofia Wallström om allmänläkarnas 

arbetsmiljö och dess påverkan på äldrevården samt hur 

avsaknaden av listningstak påverkar patientsäkerhet. 

I december försökte DLF flera gånger bjuda in 

Arbetsmiljöverket till möte om systematiskt 

arbetsmiljöarbete i primärvården, men inbjudan avvisades 

med motivering att ”Arbetsmiljöverket utifrån sitt 

uppdrag och roll samt tillgängligs resurser har inte 

utrymme att medverka i denna typ av möte”.  

INTERNATIONELLA KONTAKTER 

THE EUROPEAN UNION OF GENERAL PRACTITIONERS 

(UEMO) 

UEMO är en facklig organisation för allmänläkare i 

Europa. UEMO samarbetar med andra europeiska 

organisationer, som till exempel The Commission's 

Directorate-General for Health and Food Safety (De Sante)  

som handhar ärenden gällande hälsa samt European 

Medicines Agency (EMA)och Standing Comittee of 

European Doctors (CPME) som representerar alla läkare. 

Sedan maj 2019 är Marina Tuutma vår representant.  

Under året har det varit ett stort digitalt möte 11–13 juni 

och flera mindre digitala arbetsgruppsmöten 27–29 

oktober. Stormöten blev inställda på grund av pandemin.  

I maj skickade UEMO ut en enkät rörande pandemi-

situationen bland allmänläkare i Europa, samt utveckling 

av e-hälsa. Man har haft diskussioner om allmänläkarnas 

hälsa, Covid-19 vaccin- och vaccinationsfrågor, effekten 

av Brexit samt primärvårdens finansieringsfrågor. 

 

NORDISKT SAMARBETE 

 

DLF har ett nära och tätt samarbete med övriga nordiska 

länders fackliga specialitets- och yrkesföreningar gällande 

professionella och fackliga allmänmedicinska frågor. 

Nordiska allmänmedicinska föreningarnas möte i augusti 

blev inställd.  

Under året har vi haft två digitala möten för att utbyta och 

diskutera primärvårdens situation, utmaningar och olika 

lösningar under Covid pandemin. 

 

KONTAKT MED ANDRA ORGANISATIONER 

DLF har under året fortsatt haft täta kontakter och bra 

samarbete med Svensk förening för allmänmedicin 

(SFAM) för att samverka i de för allmänmedicin viktiga 

frågorna. 

Kontakten mellan ordförandena har varit särskilt täta i en 

rad viktiga frågor och de har bland annat tillsammans 

träffat socialministern Lena Hallengren, chef för SKR:s 

hälso- och sjukvårdssektion Emma Spak och ordförande 

för SKR:s sjukvårdsdelegation Marie Morell. Även andra 

DLF styrelseledamöter har tillsammans med SFAM:s 

styrelseledamöter träffat andra politiker. Vi har haft ett 

gemensamt digitalt möte i september. 

https://slf.se/rad-och-stod/lag-och-avtal/kollektivavtal/
https://slf.se/dlf/nyheter/forandrade-arbetssatt-i-krissituationen-orsakad-av-covid-19/
https://slf.se/dlf/nyheter/forandrade-arbetssatt-i-krissituationen-orsakad-av-covid-19/
https://slf.se/dlf/nyheter/oppet-brev-till-forsakringskassan/
https://slf.se/dlf/nyheter/oppet-brev-till-forsakringskassan/
https://www.uemo.eu/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/dg-sante-dg-health-food-safety_en?language_content_entity=en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/dg-sante-dg-health-food-safety_en?language_content_entity=en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.cpme.eu/
https://www.cpme.eu/
https://sfam.se/
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Marina Tuutma har haft dialog med Fysioterapeuterna, 

Sveriges Psykologförbund, Distriktssköterskeföreningen 

och Arbetsterapeuterna om rehabilitering vid långvariga 

komplikationer efter covid-19 i primärvården. Det har 

resulterat i en gemensam debattartikel.  

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

TIDNINGEN DISTRIKTSLÄKAREN 

Distriktsläkarföreningen driver sedan många år 

medlemstidningen Distriktsläkaren.  

Tidningen når ut till alla medlemmar. Tidningen kommer 

ut med fyra nr per år och finns i både digital version och i 

pappersform. Tidningen är en informationskanal och kan 

också vara ett argument att vara med i DLF, om tidningen 

uppfattas som attraktiv, dvs kan ses som en form av 

medlemsvård. Tidningen har också en viktig roll i vårt 

påverkansarbete, där vi i journalistiskt format kan föra ut 

en fördjupad förståelse kring distriktsläkarnas villkor. För 

att det sistnämnda ska vara möjligt distribueras tidningen 

också till utvalda makthavare. Sedan 2019 har tidningen 

ändrat utseende och delvis även inriktning där de fackliga 

frågorna har fått en mer framskjutande roll. 

Årets tidningar har haft tema Kontinuitet (nr 1), DLF 140 

år (nr 2), Entreprenörer (nr 3) och Arbetsmiljö (nr 4). 

Länk till tidningen 

 

 

 

WEBBPLATS 

 

Under året har webbplatsen www.slf.se/svdlf fortlöpande 

uppdaterats med nyheter och nya nummer av tidningen 

Distriktsläkaren.  

Statistiken för webbplats är lovande och visar att vi har 

19 018 sessioner under 2020. En ökning med 83 % jämfört 

med 2019. En session är den tid då besökaren aktivt 

använder webbplatsen.  

 

 
 

 

SOCIALA MEDIER 

 

Vår offentliga Facebooksida ”Svenska 

Distriktsläkarföreningen” hade vid årets slut drygt 600 

följare, vilket är en ökning med ca 100 fler jämfört med 

samma tid förra året. Den interaktiva aktiviteten från 

medlemmarna vid delade inlägg har fortsatt öka, vilket 

visar på engagemang i viktiga frågor. Det är också till 

hjälp och ger styrelsen en fingervisning om medlemmars  

åsikter. Styrelsen deltar i och är även synliga i andra 

Facebook-grupper inom allmänmedicin och för där fram 

vår politik och åsikter.  

 

Vårt Twitterkonto (@svdlf) används aktivt där många 

följare är personer med politiskt eller medialt inflytande. 

Vid årsskiftet hade kontot 1368 följare. Marina Tuutma 

(@MarinaTuutma) hade då 1760 följare. 

 

ÖVRIGT 

STIFTELSEN SVENSKA DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGENS 

SAMFOND 

DLF förvaltar Samfonden vilken är en sammanslagning av 

olika fonder som funnits sedan Provinsialläkarföreningen 

och sedermera DLF bildades. I stiftelsens stadgar framgår 

det att det ur fonden skall det delas ut medel till 

behövande medlemmar eller deras efterlevande samt att 

fonden skall även bereda distriktsläkare medel för 

utbildning, utveckling, och forskningsverksamhet. Så stor 

del som möjligt av avkastningen på de fonderade 

pengarna skall delas ut.  

Pga. pandemin och därmed minskad möjlighet att åka på 

kurser och konferenser var antalet ansökningar betydligt 

förre; under året inkom 2 ansökningar, varav endast 1 

beviljades. 2020 års avkastning för fonden var 117 732,57 

kr, varav 0 kr delades ut. 

 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-oss-gora-skillnad-i-covidpatienternas-liv-34223
https://etidning.distriktslakaren.se/distriktslakaren.se/
http://www.slf.se/svdlf
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Distriktslakarforeningen/Samfond/
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KASSÖRENS REDOGÖRELSE 

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 

 

DLF har fortsatt en god ekonomi beroende på 

genomtänkta och säkra kapitalplaceringar under flera år. 

 

Medlemsavgifterna utgör den största delen av vår  

inkomst och ökat från 3 497 795 kr 2019 till 4 146 434 kr 

2020. Till skillnad från tidigare betalar nu även icke 

yrkesverksamma medlemmar medlemsavgift. Antalet 

medlemmar har också ökat efter att man nu som nybliven 

specialist automatiskt flyttas över från SYLF till relevant 

specialistförening.  

 

 

 

DLF I MEDIA 

Apoteksaffären kan medföra lagändring  

”Ersätt inte sjuksköterskors beslut med AI utan evidens” 

Läkarförbundet kritiskt till nytt läkarintyg 

Okunskap om endometrios leder till att vården sviker kvinnor  

Drop-in på vårdcentraler stänger på flera håll  

Vårdcentral stänger sin lättakut på grund av coronaviruset 

Köer till 1177 skapar coronaoro bland distriktsläkarna 

Var fjärde ny specialist utbildad i ett annat land  

Vårdcentraler saknar beredskap för att hantera coronasmittade 

Gravida läkare oroas över att vårda covidpatienter  

Var femte läkare vikarie eller hyrläkare  

Nytt lagförslag: Rätt till fast läkare – men ingen gräns för antal patienter  

Tuutma: Olyckligt att statlig satsning på ST inte finns med  

Måndagsintervjun: Marina hjälp för oroliga läkare  

Professionen om masstestning: ”Känns utopiskt”  

Allmänheten ska testas på vårdcentraler i Västra Götaland  

”Det är inte regionerna som konkurrerar”  

Tuutma hoppas det är slut på läkarflykten  

Läkare och distriktssköterskor: Inför personlig listning och ett tak  

Distriktsläkarföreningen sågar nytt läkarintyg från SKR  

Varför tycker inte Centerpartiet att medicinsk kvalitet är lika viktig i glesbygd? 

DLF: Allmänläkare behövs på alla vårdcentraler 

Läkarförbundet: Mer pengar räcker inte – det behövs reformer  

https://www.svd.se/efter-apoteksaffaren--utesluter-inte-lagandring
https://www.svd.se/efter-apoteksaffaren--utesluter-inte-lagandring
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ersatt-inte-sjukskoterskors-beslut-med-ai-utan-evidens/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ersatt-inte-sjukskoterskors-beslut-med-ai-utan-evidens/
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/nyheter/lakarforbundet-kritiskt-till-nytt-lakarintyg/
https://www.gp.se/debatt/okunskap-om-endometrios-leder-till-att-v%C3%A5rden-sviker-kvinnor-1.25168678
Drop-in%20på%20vårdcentraler%20stänger%20på%20flera%20håll
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/03/vardcentral-stanger-sin-lattakut-pa-grund-av-coronaviruset/
https://www.dn.se/sthlm/koer-till-1177-skapar-coronaoro-bland-distriktslakarna/
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/var-fjarde-ny-specialist-utbildad-i-ett-annat-land/
https://sverigesradio.se/artikel/7437875
https://sverigesradio.se/artikel/7602941
https://www.vardporten.se/var-femte-lakare-vikarie-eller/
https://www.fokus.se/2020/04/nytt-lagforslag-ratt-till-fast-lakare-men-ingen-grans-for-antal-patienter/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/04/tuutma-olyckligt-att-statlig-satsning-pa-st-inte-finns-med/
https://www.nwt.se/2020/04/06/mandagsintervjun-marina-hjalp-for-oroliga-lakare/
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https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/09/lakare-och-distriktsskoterskor-infor-till-personlig-listning/
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Distriktsläkare i Blekinge vill inte ha närakut  

Försäkringskassan återinför krav på läkarintyg  

Oro bland läkare när sköra äldre skickas till sjukhus  

”Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv”  

Sjukvårdspodden - Vikten av tidig diagnos och en snabbare vårdkedja  

Ska vårdgivare enbart kunna lista de friskaste patienterna?  

Sköraste patienterna får betala priset när nätläkarna växer 

Nära vård kräver storskaliga förändringar  

Läkare: Systemfel i äldreomsorgen  

Förnyade krav från läkarna på att sjukintygen tas bort  

Bristerna i äldrevården beror på för stort uppdrag på för få läkare  

Distriktsläkare: Ta fram miniminivå för läkarinsatser på äldreboenden  

Aftonbladet - Läkare: Systemfel i äldreomsorgen  

Skånske Dagbladet - Läkare: Systemfel i äldreomsorgen  

Ystads Allehanda - Läkare: Systemfel i äldreomsorgen  

Läkare vädjar: Backa från återinfört krav på sjukintyg 

Färre intyg ger mer tid över för patienterna 

Läkarinsatserna på äldreboendena behöver stärkas  

Marina Tuutma: Man har inte tagit äldreomsorgen på allvar  
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