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Verksamhetsberättelse för Hallands läkarförening verksamhetsåret 2017 

 

Årsmötet 2017 03 02                  

Verksamhetsåret inleddes med Hallands läkarförening (Hlf)  årsmöte som sedvanligt hölls på Strandbaden i 

Falkenberg. Mötet hade samlat 26 medlemmar.  

Inbjuden gästtalare var Emma Spak, ledamot av Läkarförbundets styrelse, ordförande i SYLF samt ordförande i 

Rådet för läkemedel, IT och läkemedelslistan som bl a talade om ”Trygg vård”, IT i vården och läkararbete på 

distans. 

Medlemmar 

Vid årets början var medlemsantalet 1026 och vid årets slut 1070. 

Styrelsen 2017 

Vid årsmötet valdes styrelse och valperiod enligt följande:   
 

ordförande Per Meijer vald för 2017 – 2018 (nyval 2 år) 

facklig sekreterare Jessica Pettersson vald för 2017 – 2018 (nyval 2 år) 

kassör Anders Jönsson, vald för 2017 - 2018  (omval 2 år) 

styrelseledamot Christian Kamis, vald för 2017 - 18 (omval 2 år) 

styrelseledamot Björn Söderström, vald för 2017 – 2018 (omval 2 år) 

ledamot Inger Bermlid vald för 2017 (fyllnadsval 1 år) 

ledamot Kristian Brandt vald för 2017 – 2018 (nyval 2 år) 
 

Tidigare valda: 

vice ordförande Ann-Helén von Braun vald för 2016 - 2017 (nyval 2 år) 

ledamot Anders Jacobsson, vald för 2016 – 2017 (omval 2 år) 

ledamot Johanna Nordmark, vald för 2016 – 2017 (omval 2 år) 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under 2017. Styrelsen beslutade att förlägga fem möten som 

heldagsmöten samt tre kvällsmöten. Detta har medfört en vitalisering av styrelsens arbete. 

Revisorer 2017 

Lars Åhlund och Ola Andersson har varit ordinarie revisorer och Jens-Christian Geertsen och 

Anders Åkvist suppleanter och samtliga omvaldes. 

Kollegiala rådgivare 2017 

Kollegiala rådgivare har varit John-Anders Ohlsson, Henrik Nord, Mats Rydberg, Karin Ohlin Graffner, 

Anna-Karin Johansson och Johan Semby och samtliga omvaldes. 

Valberedning 2017 

Valberedningen har bestått av Anders Friborg, Maria Larsson, Carl-Eric Thors och Anders Åkvist och samtliga 

omvaldes. 

Kansli 

Annika Norrbin, medicinsk sekreterare, sköter sedan 2013 föreningens kansli med de arbetsuppgifter som följer 

av styrelsens behov samt kontakter med medlemmarna, läkarföreningar samt läkarförbundet.  

Annika har medverkat i flera av Läkarförbundets nätverksdagar för kanslister och kanslitträffar i samband med 

Vi-7 möten. Annika gör ett mycket värdefullt arbete för läkarföreningen. 
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Val av representanter jämte suppleanter till Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 2017 

Till representanter utsågs Per Meijer och Jessica Pettersson. 

Styrelsen bemyndigades att utse ersättare. 

Facklig utbildning 

Kristian Brandt har varit på Central bas- och fortsättningskurs. 

11 styrelsemedlemmar har varit på läkarförbundets temadag om Arbetsmiljö och IT          

 

Styrelseinternat     

Styrelsen har haft två styrelseinternat under verksamhetsåret 2017. 

Vårinternatet 2017 03 20 - 21 var förlagt till Läkarförbundets lokaler på Villagatan i Stockholm.  Karin 

Rhenman, chefsförhandlare på förbundet, redogjorde för lönerörelsen 2016 - 2017 med tidigare löneutfall och 

vilka problem vi stod inför med ”sifferlöst avtal” samt krav som kan ställas i kommande revision, bl a ”vetot” 

samt en procentsats. Dag två ägnades åt arbetsmiljö och AFS 2015:4, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Höstinternatet 2017 09 27 -28  var förlagt till Varbergs Stadshotell. Mycket tid ägnades åt de lagar, avtal och 

förordningar som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och man gick igenom ett flertal 

förhandlingar där Hlf har tagit ställning och lagt förslag. 

Dag två ägnades åt arbetsmiljön på lokalplanet och inbjudna från HR-strategerna Anette Ranefjärd och Gunnel 

Persson. Alla ska och riktlinjer i AFS 2015:4 kopplades till hur det ser ut i den praktiska världen och alla hade 

exempel på där lagstiftning och verklighet inte går i takt.  

 Vi-7 mötet 2017 05 11 - 12 

Blekinge  stod som arrangör och mötet som hölls på Eriksberg Vilt & Natur inleddes med en superb lunch för att 

sedan avlösas att tunga allvarliga förhandlingsfrågor: löneavtalet, primärvårdssatsning, övertidstak/-ersättning, 

vårdplatsbristen, bemanningspersonal, med andra ord de i sjukvårdsverige aktuella frågorna, Därefter gick man 

igenom motioner till Läkarförbundets fullmäktige. Avslutningen första dagen var en guidad busstur genom det 

stora fantastiska viltreservat som omger Eriksberg och sedan avnjöts en utsökt trerätters meny med tillhörande 

fluidum. 

2018 års Vi-7 möte arrangeras av Kalmar läkarförening och avhålls på Öland. 

 

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2017 05 30 - 31 

Hlf representerades av Ann-Helén von Braun, Jessica Pettersson och Annika Norrbin. 

Fullmäktige behandlade 33 motioner som behandlade allt mellan ekonomisk ersättning för övertid, läkarnas 

oregistrerade övertid, om förenklade läkarintyg.  

Jessicas rapport från mötet resulterade i fyra tankar till 2018 års fullmäktigemöte 2018 11 20 – 21: 

• Styrelsen behöver ha diskuterat motionerna/propositionerna 

• De Hlf-representanter som åker behöver avsätta tid för att tala sig samman 

• Fundera över om vi skall skicka in någon motion i god tid 

• Boka resa så att man kan närvara vid hela Fullmäktigemötet. 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll var gästtalare och hon belyste bl a utmaningar och problem inom 

sjukvården, ändamålsenliga digitala system, ersättningssystem, många aktörer och sättet hur vi organiserar 

sjukvården i Sverige.   

Förbundets ordförande Heidi Stensmyren omvaldes för tiden 2017 – 2018, Erik Dahlman, Skåne, nyvaldes och 

övriga i styrelsen omvaldes. 

Hlf skickade in två motioner till fullmäktige. En gällande kostnadsneutrala randningar för ST-läkare och en 

gällande val av klinik vid randning. Motionen gällande kostnadsneutrala randningar för ST-läkare fick bifall av 

fullmäktige.  
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Lokalföreningarnas representantskap, LOK-repet, Stockholm 

Vid mötet 2017 03 16 deltog Per Meijer, Jessica Pettersson och Annika Norrbin. Avtalsrörelse, VÅG 

vårdplatsarbetet, förändrad grundutbildning, utveckling medlemsregister. 

Vid mötet 2017 11 09 deltog Kristian Brandt, Per Meijer och Annika Norrbin. Information från Sunt Arbetsliv, 

intranätet, Läkarförbundets arbetsmiljöarbete, lokalföreningarnas arbetsgivarroll, ny webbportal för 

Läkarförbundet, medlemsanslutning, bortskrivning av övertidsersättning. 

 

Ordförandekonferensen 2017 09 19 - 21 

Konferensens deltagare är ordförande i alla Sveriges läkarföreningar, förbundsstyrelsen, 

förhandlingsdelegationen, kanslipersonal och gäster. Konferensen var förlagd till Gimo Herrgård i Uppland. 

Tiden fördelades bl a på den kommande Avtalsrörelsen 2017, styrprinciper och styrkrafter i offentlig 

verksamhet och arbetsmiljöpolitiskt program. 

Ordförande Per Meijer representerade Hallands läkarförening. 

    

Arbets- och tidsregistrering 

Frågan om arbetstidsregistrering är ständigt aktuell. Läkarförbundets hållning är att arbetad tid, flex- och 

övertid skall redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. 

 

Löpande arbete: 

Nytt läkaravtal 2017 – 2020 samt Lönerevision  2017 

Utfallet för Hlf:s medlemmar 2017 blev 2,2%.   

För 2017 har läkarna i det nya avtalet åter fått en procentsats i löneavtalet, för 2017 2,2%, 2018 2,0% och för 

2019 2,3% samt förbättringar vad avser beredskap.   

Resultatmässigt hamnade Halland på den nedre delen av läkarföreningarnas utfall där flera landsting/regioner 

har tvåårsavtal och det slutliga resultatet av dessa är svårt att bedöma idag.  

Medlemskontakt (medlemsbrev) 

Under året har två medlemsbrev skickats ut till medlemmarna, under maj och oktober. Där har redogjorts för 

förändringar inom regionen och förvaltningarna samt de olika aktiviteter som Hallands läkarförening deltagit i 

och de åtgärder som vidtagits.  

Hemsida 

På Hlf:s hemsida finns aktuella uppgifter om styrelsen, avtal och allt som är av värde för medlemmarna.  

Medlemsmöten 

Hlf har haft medlemskvällar för samtliga medlemmar tillsammans med SYLF Halland: 

Läkare i världen, 1 juni 2017, Läkare och förälder, 26 oktober 2017 samt löneförhandling i samband med SYLF:s 

årsmöte 17 januari 2018. 

Utbildning för förtroendevalda 

En utbildning för förtroendevalda inom regionen med inriktning organisatorisk och social arbetsmiljö 

planerades till 25 oktober 2017 men ställdes in p g a för få anmälda. En ny utbildningsdag planeras i april 2018. 

Förhandlingar och Månadsmöte med arbetsgivaren 

En gång per månad har Hlf och Region Hallands HR-avdelningen, överläggningar kring frågor angående 

personalärende och anställningar, avtalstolkningar, lönekartläggning, lönerevision, förhandlingsframställningar 

och övrigt som gäller förhållandet mellan facket och arbetsgivaren.   
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Förhandlingar som inletts och som fortfarande pågår är bland andra återinförande av PAL, lokalt avtal om 

fortbildning och kompetensutveckling, rätt till övertidsersättning har återigen avslagits av arbetsgivaren. 

Ingångna kollektivavtal under året finns att hämta på Hlf:s hemsida. 
 

En mycket stor och krävande del av styrelsens arbete läggs på att stödja medlemmar som av olika anledningar 

kommit i otakt med arbetsgivaren. Det kan gälla allt från anställnings- och lönefrågor till misskötsel, 

oprofessionellt uppförande, illojalitet, chef- medarbetarkonflikt och i sällsynta fall långvarig sjukdom. 

 

Samverkan med Region Halland 

I enlighet med Samverkansavtalet 2009 har Hlf utsett representanter i de olika samverkansgrupperna i Region 

Halland, från Regionstyrelsen ner till kliniknivå. På vårdcentralerna har man tagit bort samverkansgrupperna 

och flyttat denna funktion ett snäpp upp i förvaltningshierarkin.  

En otymplig chefsorganisation inom Närsjukvården kommer att ändras i januari 2018 och innebär att en 

chefsnivå tas bort, områdescheferna, och detta kommer med största sannolikhet att medföra att 

vårdcentralscheferna får ägna sig åt alla de uppgifter som vanligtvis åligger en chef, ansvar för personal, 

verksamhet och ekonomi. 

En viktig del av samverkansarbetet är anställning av chefer. Under 2017 har förvaltningschefen Närsjukvården 

kirurgen Kjell Ivarsson slutat och till ny chef har utsetts Kaarina Sundelin, specialistläkare inom Öron-näsa-hals.  

Bland regionens direktörer slutade administrativ direktör Nina Mårtensson, ekonomidirektör William Hedman, 

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Haleh Lindqvist och regiondirektör Catarina Dahlöf.  Rekrytering av nya 

chefer är igång och vad detta medför kan vi bara spekulera kring. Dessutom har vi riksdags-, landstings- och 

kommunalval till hösten. 

Slutord 

Verksamhetsåret 2017 har liksom de föregående åren för Region Hallands del handlat om underskott, 

rationalisera och spara, vårdplatsproblematiken, organisationsförändringar och personalbrist.   

Under 2018 kommer också dessa frågor att ta mycket av den tid som Hallands läkarförening förtroendevalda 

lägger på överläggningar och förhandlingar men också i olika samverkansgrupper under Regionstyrelsen, 

Regionkontoret, Hallands sjukhus, Närsjukvården, Psykiatri. Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH).  

  

Halmstad 2018 01 31  

Styrelsen  

 

Per Meijer   Ann-Helén von Braun Jessica Pettersson 

Ordförande   Vice ordförande Facklig sekreterare 

Anders Jönsson  Anders Jacobsson Christian Kamis 

Kassör  Ledamot  Ledamot och webmaster 

Björn Söderström Johanna Nordmark Inger Bermlid 

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

Kristian Brandt  

Ledamot   


