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Verksamhetsplan 2022  

 

Året 

Den fortsatta coronapandemin har även under 2021 präglat en stor del av vår tillvaro och så också 
det fackliga arbetet. Årsmötet blev även detta år i digital form. Flera av årets övriga 8 styrelsemöten 
har också skett i digital form vilket har fungerat bra. Vi har deltagit i Läkarföreningens fackliga 
internat vid ett tillfälle hösten 2021. 

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 representant i 
Läkarföreningen och kunnat bevaka partsfrågorna.  

Styrelsens inledda påverkansarbete gentemot politiken har i stort fått ligga vilande även detta år. 
Vårt fackliga fokus har fortsatt varit arbetet för en bättre arbetsmiljö.  

 

DLF kommer 2022 att verka för: 

– Fortsatt påverkansarbete i olika former. 

- Att tillsammans med Läkarföreningen stärka dialogen med de lokala klinikombuden i 

primärvården 

  

Lönerevisionen 

Vi har under året genomfört två stycken lönerevisioner, för 2020 och 2021. Detta eftersom 

det centrala avtalet dröjde till november 2020. Det utföll utan garantinivå för 2020 och för 

2021 garanterat utfall 2,0%. Den lokala lönerevisionen för 2020 landade på 2,48 % till 

kollektivet med extrasatsning på viss sjukhusklinikers överläkare och 2021 blev utfallet 

2,37% med särskild satsning på sjukhusspecialister.  

Primärvårdens speciella s.k Löneraket gäller fortsatt.  

DLF-Z kommer 2022 att verka för: 

– att återfå DLFs representation i Förhandlingsdelegationen, att fortsatt verka för medlemmarnas 
intressen gällande löneutveckling och att motverka alla former av diskriminering.  

 



Ekonomi 

Lokalföreningarnas och således även DLF-Z ekonomi och verksamhet revideras numera från centralt 

håll. Ekonomisk genomgång visar intäkter på preliminärt 8586kr och utgifter på 1640kr. Ekonomin är 

i god balans. 

 

Medlemsrekrytering 

Vi vill gärna bli fler i vår förening, både i styrelsen och antalet medlemmar. Antalet medlemmar 

ökade glädjande under 2021 från 101 till 113 stycken. Möjligheten till fysiska träffar i form av sociala 

aktiviteter har av naturliga skäl under rådande pandemi varit begränsade men vi ser med tillförsikt 

fram emot 2022 med större möjlighet att kunna rekrytera fler medlemmar och få fler att få upp 

ögonen för vår förenings intressen, där sociala aktiviteter kan vara en väg till rekrytering. 

DLF-Z kommer 2022 att verka för: 

-Att öka antalet medlemmar i föreningen. 

Arbetsmiljö 

Vår arbetsmiljö har fortsatt varit en viktig fråga, dels i form av en trygg arbetsmiljö sett till den 

covidsmitta vi exponeras för och den extra arbetsbelastning pandemin inneburit, 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 även under detta år haft möten med arbetsgivaren, tyvärr 

utan större konkreta resultat.  

Under hösten tog våra skyddsombud nya tag och nya 6:6a anmälningar gällande läkarnas arbetsmiljö 

specifikt vid Lugnviks Hc respektive Krokoms Hc lämnades till arbetsgivaren. Grundproblematiken 

beskriven i den föregående, omfattande 6:6a anmälan gäller i stort även dessa men med sikte på att 

de mindre, mer lokalt avgränsade processerna lättare kan få konkreta resultat som sedan i slutänden 

förhoppningsvis kan spridas vidare inom regionen.  

 

DLF-Z kommer 2022 att verka för: 

--att antalet läkare som är skyddsombud ökar  

– att lagar och föreskrifter om arbetsmiljön följs 

Samverkan 

DLF och primärvården har fortsatt haft god representation på de olika samverkansnivåerna. 

Primärvårdens samverkans forum, Områdeskommittén hanterar verksamhetsförändringar i alla 
närvårdsområdena. Det har därför fortsatt varit viktigt att DLFs representanter får information om 
vad som pågår inom de olika närvårdsområdena, gärna via klinikombud så att vi kan bevaka att 
processen går rätt till. 

På läkarföreningens mandat 2021: Hamid Katouzian och Linda Nilsson som Ordinarie ledamöter och 
Håkan Garli och Annika Östling som suppleanter. 

När nu regionens organisation ritas om inför 2022 och nya Närvårdsområden bildas kommer 
organisationen för samverkan behöva ses över.   

 

DLF-Z kommer 2022 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 även under detta år.  

Fortsatt ser vi behov av att bevaka hur specialisttjänsterna erbjuds och utlyses. 

Under rådande pandemi har möjligheten till extern fortbildning fysiskt på annan plats varit starkt 
begränsad då särskilda reserestriktioner funnits i syfte att begränsa smittspridningen. De lokala 
fortbildningsdagarna har glädjande genomförts, om än i huvudsak i digitalt format. Då vårt arbete 
kräver ständig kunskapspåfyllnad fortsätter vi att bevaka våra fortbildningsmöjligheter. 

 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 2022 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 

Vi har då möjlighet funnits haft vår fackliga kvart för information till och frågor från medlemmarna i 
anslutning till de lokalt anordnade fortbildningsdagana. 

DLF-Z kommer 2022 att verka för: 

– att fortsätta informera våra medlemmar på olika sätt 

 

 

DLF:s styrelse 2021 

Ordförande: Åsa Lindblad 

Vice ordförande: Annika Östling  

Sekreterare: Johan Bergh  

Kassör: Linda Nilsson 

Ledamot: Hamid Katouzian  

Ledamot: Magdana Simonia 

Ledamot: Mattias Svensson 

 

Valberedning: Ina Asklund, Emma Nyström 

 

I Jämtlands läkarförenings styrelse: Annika Östling 

I Läkarföreningens förhandlingsdelegation: Åsa Lindblad 

Antal medlemmar: 113 st inkl pensionärer 

  

Åsa Lindblad Ordförande DLF-Z 

 

 

 


