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ALLMÄNT OM VERKSAMHETSÅRET 

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 2021. 

Styrelseledamöter från 1 januari till 16 april 2021 
Marina Tuutma, Ordförande 
Ulrika Taléus, Vice Ordförande  
Anders Larsson, Kassör 
Heiko Botman, Sekreterare  
Camilla Sandin Bergh, Ledamot 
Ylva Sandström, Ledamot 
Nadja Schuten Huitink, Ledamot 
Carolina Emdin, Ledamot 

Styrelseledamöter från 16 april till 31 december 2021 
Marina Tuutma, Ordförande  
Heiko Botman, Vice Ordförande 
Anders Larsson, Kassör 
Carolina Emdin, Sekreterare 
Ylva Sandström, Ledamot 
Nadja Schuten Huitink, Ledamot 
Daniel Moberg, Ledamot 
Julia Eisenberg , Ledamot

Revisorer 
Anders Nilsson 
Carin Larnert Hansson 

Revisionssuppleanter 
Rune Kaalhus 
Daniel Mella

Auktoriserad revisor 
Veronica Carlsson 

Valberedningens ledamöter 1 januari – 16 april 2021 
Sofia Bengtsson 
Daniel Mella 
Angelica Staff 

Valberedningens ledamöter 16 april – 31 december 2021 
Daniel Mella 
Angelica Staff 
Camilla Sandin Bergh 

Fullmäktigerepresentanter i Sveriges läkarförbund 
Heiko Botman  
Anders Larsson  
Daniel Moberg  
Carolina Emdin 
Nadja Schuten-Huitink 
Ulrika Taléus 
Caroline Asplund 
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Sammanträden  
Styrelsen har under året haft 17 sammanträdesdagar: 

19-20 januari (styrelsemöte), 15 mars (styrelsemöte), 14-16 april (styrelsemöte, konstituerande möte,
ordförandekonferens och FUM), 24-25 maj (styrelsemöte), 6-10 september (styrelsemöte och internat), 11-13
oktober (styrelsemöte och höstmöte) och 9 december (styrelsemöte).

ANTAL MEDLEMMAR 2021 
Antalet yrkesverksamma medlemmar vid årets början  4926 
Antalet yrkesverksamma medlemmar vid årets slut  5124 
Antalet icke yrkesverksamma medlemmar vid årets början 640 
Antalet icke yrkesverksamma medlemmar vid   årets slut 

HEDERSLEDAMÖTER 
Distriktsläkaren Christina Fabian Distriktsläkaren Carl-Eric Thors 

652 

DLF:s styrelse 
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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 
Julia Leander 
Julia.leander@slf.se 

GÄVLEBORG Vilande förening Kontaktperson 
Julia Leander 
Julia.leander@slf.se 

HALLAND Mats Wasberg 
Mats.wasberg@gmail.com 

Albin Mörtsell  
albin.mortsell@regionhalland.se 

JÄMTLAND Åsa Lindblad  
asa.lindblad@regionjh.se 

 Åsa Lindblad  
asa.lindblad@regionjh.se 

JÖNKÖPING Vilande förening Kontaktperson 
Axel Petersson 
axel.petersson@rjl.se 

KALMAR Erik Stomrud  
erik.stomrud@telia.com 

Åsa Persson  
asa.persson@hotmail.com 

KRONOBERG Camilla Stattin 
camillastattin@gmail.com 

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 

Milosz Swiergiel 
milosz.swiergiel@gmail.com 

SYDVÄSTRA SKÅNE Sofia Bengtsson  
sofia.bengtsson@gmail.com 

Hana Ismaili 
ismailihana.j.ismaili@hotmail.com 

SÖDERMANLAND Saad Rammo 
saad.Rammo@regionsormland.se 

UPPSALA Johnnys Sternesjö 
johnny.sternesjo@regionuppsala.se 

Kerstin Vesterlund 
kerstin.vesterlund@lul.se 

VÄRMLAND Vilande förening Kontaktperson  
Marina Tuutma  
marina.tuutma@slf.se 

VÄSTERBOTTEN Jessica Åhlin  
jessica.ahlin@gmail.com 

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 
moavlas@hotmail.com 

VÄSTRA GÖTALAND Henrik Nyström 
bjg7gbg@gmail.com 

ÖREBRO Ana Kvrgic 
anakvrgic84@gmail.com 

Anna Gustafsson 
annagustafsson81@gmail.com 
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ÖSTERGÖTLAND Angelica Staff  
angelica.staff@gmail.com 

Åsa Gustafsson 
asa@nyang.st 

ÖSTRA SKÅNE Vilande förening Kontaktperson  
Björn Widlund  
bjorn.widlund@skane.se 

Nordvästra Skåne Vilande förening 

BESVARADE REMISSER 

 Informationsöverföring inom vård och omsorg, SOU 2021:4
 Remissavisering SOS förslag till meddelandeblad om fast läkarkontakt mm
 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för de delar som berör sjukskrivning för covid-19 respektive

postcovid
 Kunskapsstöd postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19
 Vägledning - Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt och Planeringsverktyget - Stöd för arbetet med fast

läkarkontakt.
 SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet
 SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg om äldre – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och

omsorg om äldre
 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
 Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.
 Svenska Distriktsläkarföreningens synpunkter till Coronacomissionen - Förändrade arbetssätt i

krissituation orsakad av Covid19.

STYRELSENS OCH FÖRENINGMEDLEMMARS REPRESENTATION 

Förbundsstyrelsen Marina Tuutma, Ylva Sandström 

Förhandlingsdelegationen (FD) Nadja Schuten Huitink  

Utbildnings- och forskningsrådet (UFO) Camilla Sandin-Bergh 

Arbetslivsgruppen (ALG) Heiko Botman 

SAFU Camilla Sandin-Bergh 

Allmänläkares europeiska organisation (UEMO) Marina Tuutma 

Provinsialläkarstiftelsen Heiko Botman 

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne Ove Andersson 

Digitaliseringsrådet LDR Marina Tuutma 

mailto:angelica.staff@gmail.com
mailto:asa@nyang.st
mailto:bjorn.widlund@skane.se
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/
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KANSLI 

Julia Leander 
Sveriges läkarförbund 
Box 5610 
11486 Stockholm 
Tel: 08–7903391 
E-post: julia.leander@slf.se

DLF webbplats: www.slf.se/svdlf 

DLF Sociala medier: 

Facebook: Svenska Distriktsläkarföreningen 710 medlemmar  Twitter: @svdlf 1478 följare 

mailto:julia.leander@slf.se
http://www.slf.se/svdlf
http://www.slf.se/svdlf
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VERKSAMHETEN 2021 

ETT HÅLLBART ARBETSLIV FÖR VÅRA MEDLEMMAR 

Hur vården är organiserad och styrs påverkar i hög grad 
de enskilda medarbetarna. I det sjukvårdspolitiska 
arbetet med Primärvårdsreformen, vid kontakt med 
politiker och tjänstemän, i debattartiklar och i 
remissvar bevakar och framhåller DLF vikten av en bra 
arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv. DLF har även en 
representant i ALG. 

I juni 2021 deltog Marina Tuutma och Heiko Botman i en 
workshop organiserad av Arbetsgruppen för 
primärvårdskvalitet (projektgrupp hos SKR).  

Workshoppen handlade om att fastställa indikatorer för 
fastläkare. Även SFAM deltog i mötet. Mötet kommer 
att följas upp under 2022.   

Vi understryker behovet av lagstiftning kring fastläkare, 
begränsat uppdrag och listningstak. Genom 
representation i Arbetslivsgruppen (ALG) har DLF under 
året ständigt jobbat med att förbättra distriktsläkarens 
arbetsvillkor. Fokus har legat på hållbart arbetsliv med 
uppmärksamhet på arbetstider och tydlig kompensation 
för jour- och beredskap, samt övertid. Läkares ansvar 
ska följas av ökade befogenheter för läkare.  

DLF:s HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPOLITIK 

Primärvårdspolitik 
Under 2021 har DLF:s fokusområden varit 
Utbyggd primärvård: 

 Fortsätta att följa hur Riksdagen, SKR,
vårdgivarna och andra aktörer vidtar de
åtgärder som krävs för en primärvårdsreform.

 Bevaka att en primärvårdsreform fortsätter
vara bland de viktigaste sjukvårdsfrågor i
media och i samhället

 Verka för adekvata ekonomiska förutsättningar 
för en fungerande primärvård

 Verka för kompetensförsörjning av specialister
i allmänmedicin

 Vara en stark påverkansorganisation

Utbyggd primärvård 
Den 1 juli 2021 började lagändringarna gälla för 
”Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en 
primärvårdsreform”. Under året har styrelsen fortsatt 
sitt kontinuerliga påverkansarbete för att verka för en 
stark och trygg primärvård, en riktig och nationell 
primärvårdsreform, listning på läkare samt listningstak. 

Årets Almedalen blev helt digitalt på grund av pandemin 
och DLF arrangerade ett webbinarium som sändes 
direkt från Läkarförbundets studio på Villagatan. Titeln 
var ”Nära vård – långt borta?” vilket anspelade på de 
förhållandevis små förändringar som syns på våra 
vårdcentraler trots år av utredande och prat kring 
satsning. Ylva Sandström inledde med att redovisa 
siffror för bemanning, ekonomi och antal ST-läkare i de 
olika regionerna, siffror som tidigare presenterats bland 
annat i vårens nummer av Distriktsläkaren. Det 
konstaterades att det under lång tid talats om en 

Svenska Distriktsläkarföreningen
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förstärkt primärvård utan att någonting hänt, och att 
regionerna inte har koll på vare sig aktuell bemanning 
eller framtida behov. Därefter tog diskussionen sin 
början i en panel bestående av Distriktsläkarföreningens 
ordförande Marina Tuutma, Anders Bengtsson från 
Socialstyrelsen, Emma Spak, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Jonas Andersson, liberalt 
sjukvårdsregionråd i Västra Götaland. Journalisten Eva 
Nordin modererade. 

Seminariet spelades in och finns på Youtube på adressen 
m.youtube.com/watch?v=9cdQsciTSPI.

Under året har DLF även haft en tät dialog med 
Socialstyrelsen, träffat SKR och deltagit i SKR 
dialogmöten, forskningsseminarier, skrivit flera 
debattartiklar, varit aktiva i media samt deltagit i 
paneldiskussioner. Under 2021 har styrelsemedlemmar 
haft personliga (digitala) möten med riksdagspolitiker i 
socialutskottet, ofta tillsammans med en 
styrelsemedlem från SFAM. Ordförande i DLF har varit 
på en Sverigerond i Norrbotten och tillsammans med 
lokalavdelningsordförande träffat primärvårdschefen. 

I maj kom utredningen ”SOU 2021:34 Börja med barnen! 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga.” 
DLF var representerad i referensgruppen via 
ordföranden. En stor seger var att utredningen avstod 
från att lämna förslaget om att 
vaccinationer och lagreglerade hälsobesök lyfts från 
elevhälsa till regioner/vårdcentraler. 

Regeringen beslutade den 3 november 2021 om en 
andra lagrådsremiss, nästa steg i primärvårdsreformen. 
I denna lagrådsremiss föreslår regeringen att val av 

sådana utförare inom vårdvalssystem i primärvården 
där enskilda kan få tillgång till och välja en fast 
läkarkontakt (vårdcentraler och motsvarande 
vårdenheter) ska ske genom listning. Regionen ska vara 
skyldig att tillhandahålla ett elektroniskt system för 
listning av patienter (listningstjänst). Lagändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. DLF hade velat se 
skarpare förslag när det gäller listning på fast läkare.  

En annan fråga som DLF har drivit länge, är frågan om 
ett avgränsat uppdrag - listningstak. I lagrådsremissen 
finns ett förslag om en lagstadgad möjlighet till 
listningstak, det vill säga en tillfällig begränsning av 
antalet listade patienter på en vårdcentral. 

Ytterligare en stor seger är att patienter ska lista sig hos 
de vårdgivare som regionerna har avtal med, och att 
regioner bör ställa höga krav på både fysisk och digital 
tillgänglighet hos utförare som vill bedriva primärvård. 
Samt förslaget om begränsningen kring att enbart kunna 
lista sig två gånger per år och att en fast läkarkontakt ska 
vara en specialist i allmänmedicin, en ST-läkare i 
allmänmedicin eller läkare med likvärdig kompetens. 

Det var med stor oro som DLF såg politiska förslag om 
att sänka kravet på att den fasta läkaren skulle vara 
specialistläkare i allmänmedicin. Likt fallet i Region 
Gävleborg där bland annat Socialdemokraterna och 
Centerpartiet drev frågan att en specialist i 
allmänmedicin enbart behövde vara fysiskt närvarande 
en dag i veckan och att minimumkravet för att vara en 
fast läkare var en legitimerad läkare. DLF och SFAM 
engagerade sig tillsammans i frågan med bl.a. 
namninsamling och ett uppföljande möte med Johan 
Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region 
Gävleborg. En glädjande nyhet var att oavsett detta 
politiska beslut, så har vårdcentralchefer fortsatt 
arbetat med att det ska finnas minst en specialist i 
allmänmedicin. I december har regionen fattat ett 
beslut att öppna upp för en ”obegränsad utökning” av 
antalet ST-läkare i allmänmedicin och att ST-läkarna 
organiseras mer centraliserat under hälsovalskontoret i 
Region Gävleborg. 

DLF: styrelse under ett seminarium 

https://slfadmin.sharepoint.com/sites/dlf/Delade%20dokument/Verksamhetsber%C3%A4ttelse/2021/m.youtube.com/watch?v=9cdQsciTSPI.
https://www.skrivunder.com/radda_gavleborgs_primarvard_-_sank_inte_kompetenskraven
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Kompetensförsörjning av specialister i 
allmänmedicin 
2019, 2020 och även 2021 har DLF skickat en enkät till 
regionerna om kompetensförsörjningssituationen. 
Baserat på dessa resultat har DLF skrivit flera 
debattartiklar där det synliggjorts att majoriteten av 
Sveriges regioner inte alls beräknar hur många 
specialister i allmänmedicin som finns, vare sig till antal 
eller omräknat till antalet heltidstjänster. Det krävs 
en stärkt planering, styrning och finansiering av 
allmänläkarförsörjningen vilket sammanfattas i följande 
punkter: 

￭ Staten och regionerna behöver ta ett samlat
nationellt ansvar för antalet specialister i
allmänmedicin.

￭ Staten och regionerna måste utveckla och använda
mer avancerade prognoser som tar hänsyn till
förändringar i behovet av specialister i allmänmedicin.

￭ Staten behöver fortsätta arbetet med att se över och
anpassa innehållet i de traditionellt sjukhusfokuserade
grund- och specialistutbildningarna för att öka intresset
för allmänmedicin.

￭ Det bör införas listningstak för varje heltidsspecialist i
allmänmedicin. Det är en förutsättning för en
fungerande fast läkare med god tillgänglighet,
relationell och longitudinell kontinuitet och samarbete
mellan team över vårdgränser. Listningstaken utgör
även underlag för rätt planering av
allmänläkarförsörjningen.

Ordföranden har samverkat med Nationella 
vårdkompetensrådet som är ett rådgivande organ som 
ska bidra till en god planering av vårdens 
kompetensförsörjning, göra bedömningar av 
kompetensbehoven och att stödja och åstadkomma 
samverkan om kompetensförsörjningsfrågor på 
nationell och regional nivå. 

Genom flera intervjuer och dialoger med politiker har 
DLF uppmärksammat allmänläkarnas arbetssituation 
samt lyft lösningar för att det skulle vara attraktivt att bli 
och vara specialist i allmänmedicin samt arbeta på 
vårdcentraler.  

E-hälsa.
Coronapandemin har tvingat regionerna att skynda på
implementeringen av digitala lösningar inom vården i
en snabbare takt. Under 2021 har allt fler människor
sökt vård via regionala digitala lösningar.

DLF välkomnar digitaliseringen av sjukvården och 
välkomnar andra kontaktformer utöver den 
traditionella fysiska kontakten med våra patienter. 
Ordförande Marina Tuutma har blivit ordförande i 
Läkarförbundets Digitaliseringsråd och har under året i 
olika sammanhang framfört att kontinuitet mellan 
patient och läkare bör vara en bärande princip, att e-
hälsa ska vara ett medel för att underlätta relationell 
kontinuitet. 

DLF har tillsammans med SFAM haft möte med SKR 
representanterna Emma Spak och Patrik Sundström där 
de diskuterat om finansieringsprinciper av fristående 
digitala vårdbolag. DLF förhåller sig kritiskt till 
utvecklingen av en alltmer fragmentarisk vård.  

Det är även en framgång att regeringen i inte planerar 
att tillsätta separata system för fysisk och digital vård i 
lagrådsremissen inför nästa steg i primärvårdsreformen 
som beslutades den 3 november 2021. 

Covid-19 pandemin 

Även 2021 har präglats av Covid-19 pandemin, som 
resulterat i ett nytt begrepp - vårdskuld. 
DLF uppmärksammade i media, i kontakt med politiker 
och beslutsfattare, samt i dialog med 
Coronacommissionen att problemet gäller lika mycket 
primärvården som slutenvården.  

Att människor som under 2020 hade avstått från att 
söka vård återvände till vårdcentraler och att den 
största vårdskulden finns bland personer med 
långvariga besvär och bland dem som tillhör riskgrupper 
för allvarlig covid-19. För att kunna hantera vårdskulden 
måste vårdcentraler få ta del av de extra resurser som 
kommer från staten, snabbare omställning till nära vård 
samt kraftig utökning av antalet 
specialistutbildningstjänster i allmänmedicin. 
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Äldrevården 
DLF har fortsatt driva frågan om en medicinsk ansvarig 
läkare i varje kommun, samt att dimensioneringen av 
läkarinsatserna på särskilda boenden och inom 
hemsjukvård behöver få en lägstanivå. Frågan har lyfts 
fram både i media och genom deltagandet av 
ordförande i expertgruppen i utredningen om en 
äldreomsorgslag och en stärkt medicinsk kompetens i 
kommuner samt i dialog med Coronacomissionen.  

Sjukskrivningsfrågor 

Ordförande har haft dialog med politiker, träffat 
representanter från Försäkringskassan (FK) med bland 
annat generaldirektör Nils Öberg och diskuterat 
svårigheter med nuvarande sjukskrivningsprocessen 
som tar oproportionellt mycket resurser från 
allmänläkarna. De har även diskuterat utvecklingen av 
digitala avstämningsmöten, Webcert och om de 
ändrade intygskraven (intygskrav från dag 8 versus dag 
15 eller dag 21) samt de undanträngningseffekter som 
tillkommer i samband med kraven. DLF redovisade hur 
läkaruppdragen ökat under hög smittspridning till följd 
av covid-19 patienter, en ökad efterfråga från 
kommunala sjukvården, smittspårningsuppdrag, 
vårdskuld etc. Mötet resulterade i ambitionen till 
fortsatt dialog mellan FK och DLF och att även inkludera 
SKR kring frågan hur vi kan förbättra 
sjukskrivningsprocessen.  

UTBILDNING OCH FORSKNING 

Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO) 
2021  
DLF har en fast plats i UFO och kan därmed få inflytande 
och lyfta fram primärvårdsperspektivet i diskussioner, 
skrivelser och remissvar i och från UFO som rör 
utbildning och forskning. UFO har under 2021 haft fem 
möten.   

Nationell modell för ledarskaps-ST  
DLF:s representant deltog i UFO:s arbetsgrupp för att ta 
fram en ledarskaps ST. 

Läkarförbundets handledarpris  
DLF:s representant har deltagit i 
nomineringskommittén för handledarpriset som delas 
ut vartannat år av SYLF.  
Den ena av de två priserna fick specialist i 
allmänmedicin, Marlene Sonnleitner från 
vårdcentralenen i Sunne, Värmland.  

Möte med Nationella Vårdkompetensrådet  
DLF har haft kontakt Nationella vårskompetensrådet 
både via UFO och Socialstyrelsen.  

I mötet lyftes behovet av ett övergripande stöd för 
dimensionering av ST-tjänster i allmänmedicin 
fram. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvarar 
regionerna för att dimensionera antalet ST-tjänster 
utifrån framtida behov.

Provinsialläkarstiftelsen 

DLF har haft en representant i p-stiftelsens 
styrelse. Styrelsen signalerar behov av att 
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överse arbetssätt och representation inom P-stiftelsens 
styrelse. Ekonomin är fortsatt god.  

FÖRENINGSAKTIVITETER 

Ordförandekonferensen 
Ordförandekonferensen genomfördes 15 april i 
semidigital form, med styrelsen på Villagatan och övriga 
deltagare på länk. En lägesrunda genom landet via 
lokalföreningarnas ordförande visar att våra utmaningar 
ofta är gemensamma. Bemanning, underfinansiering, 
problem att få nyfärdiga specialister att stanna och 
digitaliseringens utmaningar var ofta återkommande 
ämnen. Sofia Rydgren Stale gästade konferensen och 
talade om behovet av nationell lagstiftning av 
listningstak. Hon lyfte också vikten av läkare som 
verksamhetschefer i primärvården där det finns statistik 
att det är lättare att rekrytera läkare när det finns en 
läkare som chef, att det är färre sjukskrivna och bättre 
kliniska resultat, enligt en rapport från Karolinska 
institutet (Physicians' role in the management and 
leadership of health care | Sveriges läkarförbund 
(mynewsdesk.com). På konferensen gavs också 
medieträning från SLFs kommunikationsstrateg Viktor 
Harju, som en fortsättning på det mediaträningsprojekt 
som påbörjades på fjolårets ordförandekonferens. 

Distriktsläkarföreningens fullmäktige 

På Distriktsläkarföreningens fullmäktige 16 april valdes 
en ny styrelse. Daniel Moberg och Julia Eisenberg, båda 
från Östergötland, valdes in i styrelsen medan Camilla 
Sandin Bergh, VGR, och Ulrika Taléus, Östergötland, 
lämnade sina uppdrag. Heiko Botman, Örebro, valdes till 
vice ordförande och Carolina Emdin, Västerbotten, till 
sekreterare. Ylva Sandström, Stockholm, valdes om som 
ledamot. 

I år fanns varken några motioner eller propositioner. Det 
blev dock viss diskussion kring hur Läkarförbundet rent 
administrativt skött föreningens ekonomi. Bokslutet var 
försenat och sändes inte ut till delegaterna förrän några 
dagar innan mötet. Även i år var mötet på grund av 
pandemin digitalt, men styrelsen hade samlats fysiskt på 
Villagatan. 

Höstmötet  
DLF:s höstmöte hölls 11-12/10 i Läkarförbundets 
lokaler på Villagatan i Stockholm.  

Inbjudna att delta var ordföranden och ytterligare en 
styrelsemedlem ifrån DLF:s lokalstyrelser och samlade 
ett femtontal personer utöver DLF:s centralstyrelse. Vid 
mötet gavs möjlighet att rapportera aktuella lokala 
spörsmål och diskutera kring dessa. Det hölls även ett 
par “bikupor” för att lyfta tankar kring eventuella 
friktionsytor i en omställning till nära vård, samt tankar 
kring hur det kommande valåret kan påverka de lokala 
styrelsernas arbete. Centralstyrelsen informerade om 
delar av sin aktuella verksamhet.  
Som inspirationstalare var Ola Bergstrand inbjuden att 
berätta om sin Svalövsmodell, en “spin-off” till 
Alaskamodellen som ett sätt att lägga upp en 
mottagningsverksamhet inom primärvården. De av oss 
som inte kände en omedelbar inspiration att starta upp 
våra egna “Svalövsenheter” önskade nog i alla fall att 
avståndet till denna tilltalande mottagning vore 
betydligt kortare.  

Höstmötet 2021 

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lakarforbund/documents/physicians-role-in-the-management-and-leadership-of-health-care-67706
https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lakarforbund/documents/physicians-role-in-the-management-and-leadership-of-health-care-67706
https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lakarforbund/documents/physicians-role-in-the-management-and-leadership-of-health-care-67706
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På kvällen den 11:e hölls en middag där 
Distriktsläkarföreningens 140-årsjubiluem firades, ett år 
försenat till följd av Covid-19-pandemin. Utöver 
höstmötets deltagare var ett antal hedersgäster 
inbjudna, ingen nämnd, ingen glömd. Föreningens 
jubileum kan härmed anses rejält firat. 
 

 
DLF:s ordförande Marina Tuutma på  

140-årsmiddagen 
 

 
 
Årets allmänläkarvän 
Under fullmäktigemötet 16 april delades priset Årets 
allmänläkarvän ut till Heidi Stensmyren, tidigare 
ordförande på Sveriges Läkarförbund med 
motiveringen: 

”Heidi Stensmyren har under sin period som ordförande 
för läkarförbundet outtröttligt drivit frågan om en 
primärvårdsreform. I otaliga framträdanden och 
debattartiklar har hon gång på gång återkommit till att 
Sverige behöver få till ett system med fast läkare. Utan 
hennes insats hade vi aldrig nått så långt som vi trots allt 
gjort med en primärvårdsproposition som det har 
beslutats om i riksdagen.” 

  

     

Internat  
Styrelsens internat 6-10 september 2021 präglades 
återigen av pandemin. I stället för en studieresa eller 
studiebesök träffades vi i Läkarförbundets hus på 
Villagatan i Stockholm. Styrelsen jobbade intensivt med 
Nära vård-frågor. Vi träffade Maria Hilberth, enhetschef 
på Socialstyrelsen och diskuterade fast läkare och 
planeringsverktyget för dimensionering av fast 
läkarkontakt. Ett digitalt möte med Maja Fjaestad, 
statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren 
ägde rum. Kompetensförsörjningsfrågor diskuterades 
intensivt med Emma Spak och Anna-Clara Olsson från 
sektionen Hälso- och sjukvård på SKR.   

Vi konfererade digitalt med SFAMs styrelse kring 
fortsatt samarbete. Styrelsen beslutade att gemensamt 
med SFAM ta fram en tänkargrupp med uppdrag att 
utforma ett förslag om en konkret strategi, 
handlingsplan, tidsplan och övergångsbestämmelser för 
att ett system med fast läkare införs till alla invånare i 
Sverige.  

 
Internatet 2021; Anna-Clara Olsson & Emma Spaak.  

ORDFÖRANDES UPPDRAG: 

 3/2 Rundabordssamtal om primärvårdens roll 
och organisering för att hjälpa patienter med 
överaktiv blåsa 

 4/2 Värdscancerdagen 2021, panel 
 5/2 Vårdens och äldreomsorgens organisering 

och finansiering, SNS referensgruppsmöte 
 10/2 Riksdagsseminarium om prediktiv 

medicin 
 12/2 Personcentred integrated hospital master 

plan in Estonia, presentation om bland annat 
primärvårdsreform i Sverige 

 23/2 Intervju med forskargrupp om digital vård 
 4/3 Intervju med forskargrupp om rationell 

användning av digitala verktyg 
 25/2 Dialogmöte om fast läkarkontakt februari- 

september 

https://vimeo.com/508602271/b5905112ac
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 2/3 SFAM Södra Älvsborg 
 9/3 Möte med Socialstyrelsen om 

primärvården 
 9/3 DLF Halland årsmöte 
 10/3 Hearing om sjukförsäkringen 
 10/3 Dialogmöte med Liberalerna – sjukvården 

och Försäkringskassan 
 11/3 Möte med allmänläkarna i Bohuslän 
 11-12/3 Sjukhusläkarna FUM 
 16/3, 15/6 Referensgruppsmöte Börja med 

barnen! Sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga 

 16-17/3 Vårdarenan 2021, bland annat 
panelsamtal ”En primärvård i finansiell balans - 
en utopi?” 

 22/3 Möte med Lisbeth Löpare, SKR 
 25/3 Målbildsarbete Nära Vård Värmland 
 31/3 Ett Förbund i samarbete 
 9/4 Nära vård, forskningsfrukostmöte 
 Mars-dec Utredningen om en äldreomsorgslag 

och en stärkt medicinsk kompetens i 
kommuner, expertgruppsmöten 

 26/4 Möte med Samsjuklighetsutredningen 
 29/4 Möte med Daniel Johansson, sakkunnig 

hos Lena Hallengren 
 Dialogmöte om Nära vård med SKR maj-dec 
 19-20/5 SFAM kongress, bl a panel Framtidens 

primärvård 
 21/5 SNS referensgruppsseminarium Vård och 

omsorg 
 28/5 Möte med DLF, SFAM Västerbotten om 

fast läkare och listningstak 
 9/6 Presentation för ST-läkare Gävleborg 

Påverkansarbete  
 14/6 SNS seminarium och rundabordssamtal 

om tillgången till allmänläkare 
 14/6 Möte med Coronacommissionen om 

primärvården under pandemin 
 17/6 Webbinarium ”Hur går det med 

omställningen till en god och nära vård?” 
 Digital Almedalen, flera paneldiskussioner 
 26-28/8 Nordic Leader Seminar i Oslo 
 20-21/9 Sverige rond i Norrbotten 
 24/9 Vårdkompetenskonferens 
 27/9 Digitalt möte med Socialdemokraterna i 

Värmland 
 7/10 Webbinarium ”Digitalisering bortom 

videomöten inom primärvården” 
 8/10 Möte med SKR om digitalvård och 

utomlänsavtalet 
 14/10 Möte Östergötland primärvårdledning 

om situationen i Primärvårdscentrum 

 20/10 Prioriteringskonferens, panel ”Hälso- 
och sjukvårdens åtagande – var ska gränsen 
dras?” 

 25/10 Workshop och webbinarium med 
Nätverk mot cancer 

 17/11 Möte med Försäkringskassan om 
sjukintyg 

 1/12 SNS referensgruppsmöte- Vårdens och 
äldreomsorgen organisering och finansiering 

 
  Ordförande, Marina Tuutma 

ARBETET INOM LÄKARFÖRBUNDET  

Läkarförbundets fullmäktige 
Läkarförbundets 118e fullmäktige hölls 10-11 
november på Waterfront Congress Center i Stockholm. 
DLF:s deltagande är en viktig pusselbit för att bevaka 
allmänmedicinska frågor, även om vi i år inte hade 
lämnat någon egen motion. Bland de 40-tal motioner 
fattades beslut i frågor som till exempel rör stora 
områden kring övertid, hälsosam schemaläggning, 
ledarskap och miljö men också mindre områden som 
farmakologins roll i behandling, möjligheten till 
barnpassning vid fackligt arbete och vegetarisk mat på 
förbundet. DLF försöker i största mån verka för att SLF 
ska få jobba med de för oss viktigaste och mest 
betydelsefulla frågorna. Vi har god representation i 
förbundsstyrelsen och ingen ny allmänläkare valdes in i 
styrelsen.  

 
SLF FUM 2021 
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Förbundsstyrelsen 

Föreningen representeras i förbundsstyrelsen av Marina 
Tuutma och Ylva Sandström. I förbundsstyrelsen sitter 
också distriktsläkaren Saad Rammo från Sörmland, 
vilket innebär att tre av fjorton ledamöter i 
förbundsstyrelsen nu är distriktsläkare. Marina Tuutma 
är andre vice ordförande i Läkarförbundet och 
ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd.  

Primärvårdsreform med listning på läkare och 
listningstak är fortsatt ett av Läkarförbundets 
prioriterade sjukvårdspolitiska områden och under 
hösten har förbundsstyrelsen också fattat beslut att 
primärvården kommer vara prioriterat under 
valrörelsen 2022. 

 
Ylva Sandström, styrelseledamot 

Förhandlingsdelegationen (FD) 

I april har Nadja Schuten Huitink tagit över DLF:s mandat 
i FD efter Ulrika Taléus. 

Förhandlingsdelegationens huvudsakliga uppgift är att 
fastställa riktlinjerna för och leda Läkarförbundets 
centrala förhandlingar inom samtliga avtalssektorer och 
att bereda frågor till FS. Det finns 3 olika avtalssektorer: 
Privat, K/R (Kommun/Region) och Statlig sektor. 

Under 2021 har det bland annat varit aktuell med 
förhandling kring ett eventuellt nytt krislägesavtal, ett 
nytt omställningsavtal med arbetsgivaren SKR/Sobona 
och ett eventuellt nytt pensionsavtal.  

Arbetsmiljöfrågor (ALG)  

Föreningen har genom vice-ordförande Heiko Botman 
varit representerad i Arbetslivsgruppen (ALG) och har 
haft möjlighet att bland annat föra fram primärvårdens 
viktiga arbetsmiljöfrågor. Under verksamhetsåret har 
frågor om allmänläkarnas uppdrag och arbetsmiljö 
under pandemin varit aktuella.  

ALG har genom Förbundets Reformagenda lyft fram tio 
punkter för en ökad statlig styrning av hälso- och 
sjukvården. Inom ALG lyfter DLF fram vikten av ökad tillit 
till professionen och mindre detaljstyrning av vården i 
frågor om vårt arbetssätt, vår fortbildning och 
kompetensförsörjning. Mötet kommer följas upp under 
2022.  

INTERNATIONELLA KONTAKTER  

Nordiskt Samarbete 

De nordiska allmänmedicinska föreningarna kunde 
äntligen genomföra det två gånger uppskjutna mötet i 
Oslo augusti 2021, där varje land hade representanter 
från styrelsen både för motsvarande DLF och SFAM samt 
Nordic Young General Practioners. Varje land deltog 
med en presentation på ett tema och följande 
diskussionsfrågor. Heiko Botman presenterade How to 
advocacy for family medicine. De övriga ländernas 
teman gällde bland annat skillnader i nordiska ST-
läkarutbildningarna, framtagande av allmänmedicinska 
guidelines samt hållbarhet för både miljön och för 
doktorn. Wonca Worlds norska ordförande Anna 
Stavdal höll ett inspirerande tal om vikten av att mötas 
nationellt och internationellt, att vi trots stora skillnader 
inom primärvården i världens olika länder oftast brottas 
med samma utmaningar.  

Samarbetet mellan de övriga nordiska ländernas 
fackliga föreningar fördjupades och mötet avslutades 
med att planera och inspirera till den kommande 
nordiska konferensen i Stavanger juni 2022.  

 
Heiko Botman på nordiska konferensen 

 

Kontakt med andra organisationer  
DLF har under året haft ett bra samarbete andra 
läkarorganisationer i Sverige och internationellt samt 
med patientorganisationer.  
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Tätaste samarbete har DLF haft med allmänläkarnas 
vetenskapliga organisation SFAM, Svensk Förening för 
Allmänmedicin och Sveriges Läkarförbund. DLF har haft 
gemensam debattartikel med SYLF, Sveriges Yngre 
Läkares Förening. 

Ordförande har representerat DLF i digitala UEMO 
(facklig organisation för allmänläkare i 
Europa) möten i juni och i oktober. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Distriktsläkaren 
Distriktsläkaren har utkommit med fyra nummer och 
når 6500 läsare. Tidningen har fortsatt haft ett fackligt 
och sjukvårdspolitiskt fokus, men det har i varje 
nummer även funnits artiklar med mer medicinskt 
innehåll. Distriktsläkaren produceras tillsammans med 
Mediahuset i Göteborg. Läsarna är generellt nöjda med 
tidningen visar den läsvärdesundersökning Mediahuset 
gjort under året, där 293 läsare svarat. Helhetsbetyget 
för tidningen har till och med ökat något, från 3,7 till 4,0 
sedan föregående undersökning 2018. 

Tidningen kommer ut både på papper i medlemmarnas 
brevlådor och finns tillgänglig på nätet som e-tidning på 
https://etidning.distriktslakaren.se 

 

 

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 6061 nya användare 
under året vilket är en ökning på 2,75 % med 
föregående år. Under maj månad ökade antalet nya 
användare som mest.  
 

 

 

 

Sociala medier 

Vår offentliga Facebooksida ”Svenska 
Distriktsläkarföreningen” hade vid årets slut drygt 710 
följare, vilket är en ökning med ca 110 fler jämfört med 
samma tidpunkt föregående år. 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 1475 följare, en 
ökning med ca 377 fler jämfört med samma tid förra 
året. Ordförande Marina Tuutma (@MarinaTuutma) 
hade då 1944 följare.  

 

 

 

ÖVRIGT 

Stiftelsen Svenska Distriktsläkarens Samfond 
DLF förvaltar Samfonden, vilken är en sammanslagning 
av olika fonder som funnits sedan 
Provinsialläkarstiftelsen och sedermera DLF bildades. I 
stiftelsens stadgar framgår att det ur fonden skall delas 
ut medel till behövande medlemmar eller deras 
efterlevande sam att fonden även skall bereda medel 
för utbildning, utveckling och forskningsverksamhet. Så 
stor del av avkastningen på de fonderade tillgångarna 
skall delas ut. 

För att stimulera till fler ansökningar annonserar 
Samfonden regelbundet i tidningen Distriktsläkaren och 
fr o m 2021 har antalet ansökningstillfällen ökat från två 
till tre gånger per år. 
 
Av 10 inkomna ansökningar beviljades 7. Fondens 
avkastning för 2021 var 139 tkr, varav 102 070 kr 
betalades ut.  
 
KASSÖRENS REDOGÖRELSE  

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 
DLF har fortsatt en god ekonomi beroende på långsiktigt 
genomtänkta och säkra kapitalplaceringar sedan flera 
år. 
 
Medlemsavgifterna utgör den största delen av vår 
inkomst och har ökat från 4 146 434  kr 2020 till 4 838 
000 kr 2021. Även icke yrkesverksamma medlemmar 

https://etidning.distriktslakaren.se/
http://www.slf.se/svdlf
http://s14413d.c.plma.se/?q=91471612707022520075&TId=1
http://s14413d.c.plma.se/?q=91471612707022520086&TId=1
http://s14413d.c.plma.se/?q=91471612707022520097&TId=1
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betalar sedan något år en (reducerad) avgift och antalet 
medlemmar har fortsatt ökat. En bidragande orsak till 
detta är att man numera som nybliven specialist 
automatiskt flyttas över från SYLF till relevant 
specialistförening. 
 

DLF I MEDIA 

 Det krävs mer än fler läkare för att stärka 
äldreboendena 

 Distriktsläkarna: bra att inte föreslå ett nytt 
system för psykisk ohälsa 

 Löftet om egen läkare hotas av regionernas 
ointresse 

 Löftet om fast läkare hotas av regionernas 
ointresse 

 Regionen måste uppfylla löftet om egen läkare 
 Sköra äldre måste få den vård de behöver 
 Det behövs en nationell handlingsplan för ST i 

allmänmedicin 
 Västra Götaland stoppar nya ST-tjänster i 

allmänmedicin 
 Läkare kräver statliga pengar för en stark 

primärvård 
 Debatt: Egen läkare hotas av Region 

Västmanlands dåliga kompetensförsörjning 
 Regionerna behöver sätta fart 
 Läkarbemanning lyfts som förklaring till snabbt 

tillflöde 
 Gävleborg sänker kravet om allmänläkare på 

hälsocentraler 
 DN Ledare, Jens Runnberg: Avlövade 

vårdcentraler borde aldrig bli politikernas 
lösning 

 Allmänläkare en dag i veckan räcker i 
Gävleborg 

 Gävleborgs försök att lösa läkarbristen väcker 
protester 

 ”Man tror att digitaliseringen kommer att lösa 
alla problem” 

 Nästa steg till fast läkare 
 Protestlista mot sänkt läkarnärvaro i Gävleborg 

överlämnad 
 Protestlista inlämnad efter kravet på sänkt 

läkarnärvaro på länets hälsocentraler 

 Löftet hotas av regionernas ointresse 
 Så vet du om du ska söka vård för din trötthet 
 Varje kommun måste ha en medicinskt 

ansvarig läkare 
 Finns inte ekonomi att anställa specialister på 

vårdcentraler 
 Brist på sjukvårdstolkar 
 Omställningen till nära vård – på god väg eller 

långt borta? 
 Ge läkarna en chans att klara vårdskulden 
 DLF: Vårdskulden kräver egenvård, resurser 

och politiska prioriteringar 
 Läkarförbundet vill att diskriminering ses över 
 Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta 

ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet 
 Förutsättningarna för en god och nära vård är 

undermåliga 
 Kraftig tempohöjning krävs för att ge alla rätt 

till fast läkare 
 Region Jönköpings län levererar inte fasta 

läkare 
 Adhd uppdrag-skulle sänka vårdcentralerna 
 Debatt: Regionen behöver sätta fart för att fler 

ska få en fast läkare 
 Tuutma: Adhd-utredningar ska gå via 

elevhälsan – inte vårdcentralerna 
 Debatt: Regionen behöver sätta fart för att fler 

ska få fast läkare 
 Behovet av allmänläkare ska kartläggas i 

samtliga regioner 
 Distriktsläkare ska inte konkurrera med 

nätläkare 
 Allmänläkare tveksamma till satsning på 

hälsosamtal 
 DLF: ”Vi hade självfallet velat ha en lagstadgad 

listning hos läkare” 
 Listning på vårdcentral blir lag 
 Misstro och byråkratisk gegga står i vägen för 

en lyckad primärvårdsreform 
 WORLD FAMILY DOCTOR DAY 19 MAYDLF 

accepterar inte rasism av deras medlemmar, 
27 juli 2021 

 Både fördelar och nackdelar runt nytt förslag 
om val av läkare 

 Läkarförbundet saknar listning på läkare i 
primärvårdsreformen 

 Listning på läkare krävs för förändring 
 Läkare märker inte Nära vårdens utbyggnad 
 Många ST-läkare får dela på stressade 

handledare 

 Vad har politikerna gjort för att lösa bristen på 
distriktsläkare? 

 Pressmeddelande 27 januari 2021 
 Pressmeddelande 11 februari 2021 
 Pressmeddelande 26 februari 
 Pressmeddelande DLF och 

Distriktssköterskeföreningen Sverige 23 april 
2021 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/01/det-kravs-mer-an-fler-lakare-for-att-starka-aldreboendena/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/01/det-kravs-mer-an-fler-lakare-for-att-starka-aldreboendena/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/01/distriktslakarna-bra-att-inte-foresla-ett-nytt-system-for-psykisk-ohalsa/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/01/distriktslakarna-bra-att-inte-foresla-ett-nytt-system-for-psykisk-ohalsa/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/loftet-om-egen-lakare-hotas-av-regionernas-ointresse/
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