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Verksamhetsberättelse för Hallands läkarförening verksamhetsåret 2019 

 

Årsmöte 2019-03-07 

Verksamhetsåret inleddes med Hallands läkarförenings årsmöte som traditionsenligt hölls på 

Strandbaden i Falkenberg. Mötet hade samlat 28 medlemmar.  

Inbjuden gästtalare var regiondirektör Jörgen Preuss, vår nytillträdde Regiondirektör, som 

talade om vad han har för tankar och visioner för Region Halland. Beräknat att Halland 

kommer att ha ökat med ytterligare 60 000 personer fram till 2040, ytterligare ett Varberg. 

Jörgen har att jobba med hur man ska möta denna befolkningsökning då sjukvården är 

anpassad efter 1970 års befolkningsmängd samt ökade krav från invånarna.  

 

Styrelse 2019 

Vid årsmötet valdes styrelse enligt följande: 

Ordförande: Anders Jönsson, ÖNH-kliniken, Kungsbacka 2019-2020, (omval 2 år) 

Facklig sekreterare: Jessica Pettersson, 2019-2020, BUP, Psykiatrikliniken, (omval 1 år) 

Kassör: Christian Kamis, Kirurgkliniken, Halmstad, 2019-2020, (omval 2 år) 

Ledamot: Kristian Brandt, VC Särö, 2019-2020, (omval 2 år) 

Ledamot: Per Meijer, Regionkontoret, Halmstad, 2019-2020, (omval 2 år) 

Ledamot: Mihai Ölund, Kirurgkliniken, Halmstad, 2019-2020, (nyval 2 år) 

 

Tidigare valda: 

Vice ordförande: Ann-Helén von Braun, VC Falkenberg, 2018-2019, (omval 2 år) 

Ledamot: Anders Jacobsson, Anestesikliniken, Halmstad, 2018-2019, (omval 2 år) 

Ledamot: Johanna Nordmark, Akutkliniken, Varberg, 2018-2019, (omval 2 år) 

Ledamot: Inger Bermlid, Psykiatrikliniken, Halmstad, 2018-2019, (omval 2 år)  

Styrelsen har haft sju protokollförda möten samt ett vår- och ett höstinternat 
under 2019. 
 
Revisorer 2019 
Lars Åhlund och Ola Andersson omvaldes till ordinarie revisorer. 
Till revisorssuppleanter valdes Anders Friborg (omval) och Mikael Johnsson (omval). 
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Kollegiala rådgivare 2019 
Henrik Nord, Karin Ohlin Graffner, Gösta Eliasson, Anna-Karin Johansson och Björn 
Söderström har varit kollegiala rådgivare under året. 
 
Valberedning 2019 
Valberedningen har bestått av Anders Friborg, Maria Wilander samt Carl-Eric Thors. 
Ersättare är Anders Tejler och Markus Pettersson 
 
Kansli 
Annika Norrbin har skött föreningens kansli med arbetsuppgifter som kontakt med 
medlemmar, Läkarförbundet och andra läkarföreningar.  Annika har medverkat i 
Läkarförbundets nätverksdagar för kanslister, LOK-rep och Fullmäktige. 
 
Representanter till Läkarförbundets fullmäktige 2019 11 20-21 
Anders Jönsson, Jessica Pettersson och kanslist Annika Norrbin valdes att representera 
Hallands läkarförening. 
 
Facklig Utbildning  
Samverkansutbildning för klinikombud och förtroendevalda anordnades   
2019 10 21 på Hotel Gästis i Varberg. Föreläsare var ombudsman Pelle Avelin från 
Läkarförbundet. Enstämmigt en mycket bra utbildningsdag. 
 
Medlemsaktiviteter 
Föreningen har med hjälp av SYLF i anordnat medlemskvällar med tema ”Paneldiskussion om 
Läkarassisterat suicid” i Varberg 2019 01 24, ”Från AT till BT – vad händer” i Halmstad 2019 
09 17 och ”Sjuk av ditt jobb – stressrelaterad ohälsa hos läkare” i Varberg 2019 10 15.   
Dessa tillfällen var uppskattade och välbesökta. 
 
Medlemsbrev 
Under 2019 har läkarförening skickat ut två stycken medlemsbrev. 
 
Vi-7 möte 2019 
Vi-7 är läkarföreningarna i Blekinge, Gotland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 
och Halland som träffas en gång per år. Mötet var förlagt till Jönköping 2019 05 16--17 och 
där deltog Inger Bermlid och Anders Jönsson.  Här diskuterades vårdplatsbristen som ju är 
ett nationellt problem, nära vård och framtiden för primärvården, yrkanderemissen inför 
centrala avtalet 2020, utfallet i lokala varvet 2019, läkares fortbildning samt AT och 
kommande BT. Studiebesök i Kleva Gruva från 1690. 
 
Styrelseinternat 2019 
Vårinternatet var förlagt till Läkarförbundets lokaler i Stockholm 2019 03 25--26 

och ägnades traditionsenligt åt fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen, 

genomgång av centrala och lokala avtal och framför allt lönerörelsen lokalt, facklig 

tid och utbildning. En stor del av internatet gick åt att diskutera det uppsagda 

storhelgsavtalet. Vi hade besök av Läkarförbundets nya chefsförhandlare Martha 

Gurmu. Hon informerade om att hon arbetar med löner, hållbart arbetsliv, bra 

arbetsmiljö och chefer och villkor. Information även om pilotprojekt 80-10-10  i 
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Trollhättan, 80% arbete, 10% reflektion och 10% fortbildning för sjuksköterskor. 

Lyckat projekt, mindre sjukfrånvaro, attraktivare arbetsplats – något att ta efter? 

Lena Arwidsson, ombudsman på Läkarförbundet, som har varit ett stort stöd till 

Hallands läkarförening har gått i pension och uppvaktades med blommor. 

Höstinternatet var förlagt till Hotel Skansen i Båstad 2019 10 07--08. På dagordningen fanns 
rapporter från olika samverkansområden, aktuella förhandlingsfrågor, kompetensförsörjning 
samt uppföljning av diskussionerna på vårinternatet. Vi fick besök av Christian Lidén, 
Driftsnämnden, ordförande för Hallands sjukhus. Diskussion angående vårdgaranti, ökade 
utbildningstjänster för att behålla AT-och ST-läkare efter utbildning och därmed minska 
behovet av bemanningsläkare, Två akutsjukhus?, antal chefsled, storhelgstillägg, framtidens 
sjukvård. Även Berne Eriksson, överläkare internmedicin och regional studierektor, kom för 
att berätta om införandet av den nya BT-tjänstgöringen, vilket följdes av intressanta 
diskussioner.  
  
Läkarförbundet fullmäktige 2019 i Stockholm 2019 11 20--21 
Hlf representerades av Anders Jönsson, Jessica Pettersson och Annika Norrbin. Hallands 
Läkarförening hade lämnat in en motion gällande ”Förbättrade villkor vid jourtjänstgöring” 
som Förbundsstyrelsen besvarade att de redan arbetade med. Det var inlämnat 52 motioner 
från olika föreningar och sju propositioner från Förbundsstyrelsen.  
Fullmäktige fick besök av Socialminister Lena Hallengren som bl a anser att vården behöver 
fler medarbetare, inte färre.       
 
Lokalföreningarnas representantskap, LOK-repet, 2019 
LOK-repet 2019 04 08 där Anders Jönsson och Inger Bermlid deltog hade på dagordningen 
lön och lönerevision, BT, partsgemensamt arbete om jour och beredskap och arbetsmiljö.   
LOK-repet 2019 10 08 hade vi ingen möjlighet att delta då Läkarförbundet sent ändrade 
datum och vi hade inplanerat styrelseinternat 
 
Löpande arbete 
En gång i månaden har Hlf och Region Halland, HR-avdelningen, överläggningar kring 
personalärenden, avtalsfrågor, lönefrågor och framställningar om nya förhandlingar i för 
läkarkårens viktiga frågor  
Storhelgsavtalets, 28/2010, slutliga lösning och PCI-avtalet är ännu inte helt klara. 
    
Fackligt samarbete sker inom Södra Sjukvårdsregionen som omfattar Skåne, Blekinge, 
Kronoberg och Halland. Per Meijer deltog vid ett möte 2019 11 28  där det avhandlades 
Samarbete för bättre vård; kundkapsstyrning; nationell högspecialiserad vård; utlåning av 
personal; framtidens vårdkompetens och samverkan inom olika specialiteter som Stroke i 
vården och Onkologisk vård. 
 
Situationen på Akutkliniken i Varberg utreds nu med vår medverkan och på vårt initiativ. 
Lokala avtal finns tillgängliga på vår hemsida. 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, arbetsvillkor och organisationsförändringar. 
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Slutord 
Verksamhetsåret 2019 har liksom de föregående åren för Region Hallands del handlat om 
underskott, rationalisera och spara, vårdplatsproblematiken, organisationsförändringar och 
personalbrist. Detta har påpekats till ledningen under flera år men inget har förändrats.  
 
Kungsbacka 2020-02-05 
Hallands läkarförening 
Styrelsen 
 
 
Anders Jönsson Ann-Helén von Braun Jessica Pettersson Christian Kamis 

 

Anders Jacobsson Johanna Nordmark Inger Bermlid Kristian Brandt 

 

Per Meijer Charlotte Kjellgren     Mihai Ölund 


