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Verksamhetsberättelse för Hallands läkarförening verksamhetsåret 2018 

 

Årsmöte 6 mars 2018 

Verksamhetsåret inleddes med Hallands läkarförenings årsmöte som traditionsenligt hölls på Strandbaden i 

Falkenberg. Mötet hade samlat 19 medlemmar. Gästtalare var Pelle Gustavsson, docent i ortopedi och 

chefläkare på LÖF, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Han betonade att svensk sjuk- och tandvård står 

sig mycket bra i internationella jämförelser, men det finns oacceptabelt stora skillnader mellan olika 

regioner/landsting och vi måste inför framtiden säkra lärande, kompetensutveckling och resurstilldelning. 

 

Styrelse 2018 

Vid årsmötet valdes styrelse enligt följande: 

Ordförande Anders Jönsson, ÖNH-kliniken, Kungsbacka (fyllnadsval 1 år) 

Vice ordförande Ann-Helen von Braun, VC Falkenberg (omval 2 år) 

Kassör Christian Kamis, Kirurgkliniken, Halmstad (fyllnadsval 1 år) 

Ledamöter: Inger Bermlid, Psykiatriska kliniken, Halmstad (fyllnadsval 1 år) 

Anders Jacobsson, Anestesikliniken, Halmstad (omval 2 år) 

Johanna Nordmark, Akutkliniken, Varberg (omval 2 år) 

Per Meijer, Regionkontoret, Halmstad (fyllnadsval 1 år) 

Tidigare valda: 
Facklig sekreterare, Jessica Pettersson, BUP Varberg 
Ledamöter: Björn Söderström, Psykiatriska kliniken, Varberg 
Kristian Brandt, VC Särö 
 
Styrelsen har haft sex protokollförda möten samt ett vår- och ett höstinternat 
under 2018. 
 
Revisorer 2018 
Lars Åhlund och Ola Andersson omvaldes till ordinarie revisorer. 
Till revisorssuppleanter valdes Anders Friborg (nyval) och Mikael Johnsson (nyval). 
 
Kollegiala rådgivare 
Henrik Nord, Karin Ohlin Graffner, Johan Semby, Anna-Karin Johansson och Björn Söderström har varit 
kollegiala rådgivare under året. 
 
Valberedning 2018 
Valberedningen har bestått av Anders Friborg, Maria Wilander samt Carl-Eric Thors. 
 
Kansli 
Sedan 2013 har Annika Norrbin skött föreningens kansli med arbetsuppgifter som kontakt med medlemmar, 
Läkarförbundet och andra läkarföreningar.  Annika har medverkat i flera av Läkarförbundets nätverksdagar för 
kanslister, LOK-rep, Fullmäktige och i samband med Vi-7 möte. 
 
Representanter till Läkarförbundets fullmäktige 2018 
Per Meijer och Anders Jönsson var föreningens fullmäktigerepresentanter 
 
Facklig Utbildning 
Samverkansutbildning för klinikombud och förtroendevalda anordnades den 16 oktober i Halmstad. Anders 
Jönsson har deltagit i Läkarförbundets utbildning i fackligt ledarskap. Charlotte Kjellgren har deltagit i 
förbundets bas- och fortsättningsutbildning för fackligt förtroendevalda.  Jessica Pettersson deltog i 
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Visingsömötet 13-14 september där behandlades frågan om läkare som chef, hur ska fler läkare lockas att ta 
chefsuppdrag. 
 
Medlemsaktiviteter 
Föreningen har med hjälp av SYLF anordnat medlemskvällar, i Varberg 7 mars med temat ”Läkare i Världen” 
och i Halmstad 18 september med temat ¨Om du blir anmäld¨. 
20 november anordnades en informationskväll om pensioner i Varberg.  Alla dessa tillfällen var uppskattade 
och välbesökta. 
Två medlemsbrev har skickats ut från styrelsen under året. 
 
VI-7 möte på Öland 
Mötet var förlagt till Hotell Borgholm 17-18 maj och där deltog Kristian Brandt, Per Meijer och Annika Norrbin. 
Förutom spännande diskussioner njöt vi av kock och köksmästare Karin Franssons utsökta anrättningar och 
kryddor. Viktiga frågor som togs upp: Vårdplatsbristen, Nivåstruktureringen där mötet beslutade att skriva 
något som får ventileras i Vi7, Primärvårdens bristande attraktivitet, Hyrläkarfrågan, 
Löneöversynsförhandlingarna 2018, Nomineringar till CS samt slutligen nästa möte som arrangeras av 
Jönköpings läkarförening den 16-17 maj 2019. 
 
Styrelseinternat 
Vårinternatet var förlagt till Läkarförbundets lokaler i Stockholm 19-20 mars och ägnades åt fördelning av 
arbetsuppgifter inom styrelsen, genomgång av centrala och lokala avtal och framför allt lönerörelsen lokalt, 
facklig tid och utbildning, planering i årshjul samt arbetsmiljö med flera frågor. 
Max Schönhausen från förbundet gav information om GDPR, det nya datalagringsdirektivet. 
Höstinternatet var förlagt till Varberg 1-2 oktober. På dagordningarna fanns rapporter från olika 
samverkansområden, aktuella förhandlingsfrågor, kompetensförsörjning samt uppföljning av diskussionerna på 
vårinternatet. Vi fick besök av Mikaela Waltersson, nytillträdd ordförande i Regionstyrelsen, 
och där fortsatte vi samtal kring ovanstående frågor. Mikaela frågade varför läkarföreningen inte har 
regelbundna samtal med politiker som Vårdförbundet har. Något att fundera över. 
 
Läkarförbundet fullmäktige i Stockholm 21-22 november 
Hlf representerades av Per Meijer, Anders Jönsson och Annika Norrbin. 
Här behandlades 52 motioner om allt från lönefrågor under AT, hot och våld i vården, diskrimineringsfrågor, 
läkare och chefer. Stor enighet om att driva förbundets krav på fortbildning, god arbetsmiljö, öka antalet 
vårdplatser och återinförande av PAL bland annat. 
Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson, två av de fyra visselblåsarna i Macchiarini -fallet, var 
inbjudna för att tala på Läkarförbundets fullmäktigemöte.  
 
LOK-rep 
Vid Lokalföreningarnas representantskap 9 april deltog Anders Jönsson, Jessica Pettersson och Annika Norrbin 
och på dagordningen lön och lönerevision, BT, partsgemensamt arbete om jour och beredskap och arbetsmiljö.  
Höstmötet 22 oktober där Per Meijer, Anders Jönsson och Annika Norrbin deltog diskuterades 
arbetsmiljöenkäten, etisk stress, registrering av arbetstid, löneöversynen 2018. 
 
Löpande arbete 
En gång i månaden har Hlf och Region Halland, HR-avdelningen, överläggningar kring personalärenden, 
avtalsfrågor, lönefrågor, förhandlingsframställningar mm.  
Ett viktigt avtal gick i graven när Arbetsgivaren 13 december 2018 sade upp avtal 28/2010 Ersättning vid aktivt 
arbete under helgdagar, det s k Storhelgsavtalet. Läkarföreningen kommer att arbeta med nya lösningar i 
ärendet. 
En annan långdragen förhandling är framtagandet av ett s k PCI-avtal. 
Ett nytt samverkansavtal håller på att tas fram tillsammans med övriga fackförbund. 
Fackligt samarbete sker inom Södra Sjukvårdsregionen och Per Meijer deltog vid ett möte 18 december 2018 
där det behandlades Samarbete för bättre vård, Utlåning av personal, Gemensam syn på bemanningsföretag, 
Kompetensbehov och kompetensutveckling. 
 
Situationen på Akutkliniken i Varberg utreds nu med vår medverkan och på vårt initiativ. Lokala avtal finns 
tillgängliga på vår hemsida. 
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Mycket tid åtgår för att hjälpa enskilda medlemmar i behov av stöd när det gäller löne- och anställningsfrågor, 
konflikter på arbetsplatsen etc. 
Inom ramen för samverkansavtalet kan vi ha synpunkter på chefstillsättningar. 
Det har i skrivande stund precis blivit klart att Jörgen Preuss som varit tillförordnad på posten har utsetts till ny 
regiondirektör och Martin Engström vår nuvarande sjukhuschef för Hallands sjukhus blir ny hälso- och 
sjukvårdsdirektör. 
 
Slutord 
Verksamhetsåret 2018 har liksom de föregående åren för Region Hallands del handlat om underskott, 
rationalisera och spara, vårdplatsproblematiken, organisationsförändringar och personalbrist. Detta påpekades 
under 2016 och 2017, inget förändrades. 
Jakten på Regiondirektör och Hälso- och Sjukvårdsdirektör fick vid årsskiftet sin lösning och det är Hallands 
läkarförenings förhoppning att vi i samarbete med arbetsgivaren under 2019 kan påbörja att lösa de stora 
frågor som Region Halland står inför. 
 
Kungsbacka 31 januari 2019 
Hallands läkarförening 
Styrelsen 

 
 
Anders Jönsson Ann-Helén von Braun Jessica Pettersson Christian Kamis 

 

Anders Jacobsson Johanna Nordmark Björn Söderström Inger Bermlid 

 

Kristian Brandt Per Meijer Charlotte Kjellgren     


