
  
 

Verksamhetsberättelse för Hallands läkarförening verksamhetsåret 2020 

Årsmöte 2020-03-11 

Verksamhetsåret inleddes med årsmötet som hölls på Strandbaden i Falkenberg. Carolina 

Samuelsson, nytillträdd chef för Hallands sjukhus var inbjuden gästtalare, men fick p g a stabsläge 

orsakat av Coronapanemin tyvärr lämna återbud.  

Styrelse 2020  

Vid årsmötet valdes styrelse enligt följande:  

Vice ordförande: Ann-Helén von Braun, VC Falkenberg 2020-2021 (omval 2 år) 
Facklig sekreterare: Jessica Pettersson, BUP, Halmstad 2020-2021 (omval 2 år)  
Ledamot: Anders Jacobsson, anestesikliniken, Halmstad 2020-2021 (omval 2 år)  
Ledamot: Inger Bermlid, psykiatriska kliniken, Halmstad 2020-2021 (omval 2 år)  
Ledamot Johanna Nordmark, akutkliniken, Varberg 2020-2021 (omval 2 år)  

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

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under 2020, samt ett vår- och ett höstinternat.  

Revisorer 
Till ordinarie revisorer för 2020 valdes Lars Åhlund, kirurgkliniken, Halmstad och Mikael Jonsson, 
kirurgkliniken, Varberg 
Till revisorssuppleanter valdes Anders Friborg, medicinkliniken, Varberg och Anders Tejler, 
kvinnokliniken Varberg.  

Kollegiala rådgivare 

Gösta Eliasson, SFAM 

Karin Ohlin Graffner, barn- och ungdomskliniken, Halmstad  

Anna-Karin Johansson, allmänläkare  

Henrik Nord, VC Hyltebruk  

Björn Söderström, psykiatriska kliniken, Varberg  

har varit kollegiala rådgivare under året.  

Valberedning  

Valberedningen har bestått av Anders Friborg, medicinkliniken Varberg  

Maria Wilander, barn- och ungdomskliniken, Halmstad  

Carl-Eric Thors, VC Veddige  

Suppleanter:  

Anders Tejler, kvinnokliniken, Varberg 

Marcus Pettersson, AT-läkare, Halmstad 



Kansli  

Annika Norrbin har skött föreningens kansli med arbetsuppgifter som kontakt med medlemmar, 

förbundet centralt i Stockholm och andra lokalföreningar. Hon har medverkat i läkarförbundets 

nätverksdagar för kanslister och fullmäktige. 

Läkarförbundets fullmäktige  

Anders Jönsson, Jessica Pettersson och Annika Norrbin valdes att representera Hlf vid årets 

fullmäktige som i år var digitalt.  

Facklig utbildning  

Under året har vi på grund av rådande pandemi inte kunnat genomföra planerade utbildningar för 

våra klinikombud och förtroendevalda  

Medlemsbrev  

Under året har två medlemsbrev skickats ut.  

Styrelseinternat 

Vårinternatet ägde rum 26-27 mars. Traditionellt åker vi till Stockholm för att kunna träffa och 

diskutera med centrala företrädare för läkarförbundet, men rese- och mötesrestriktioner gjorde att 

vi genomförde det på hemmaplan. Där fördelade vi arbetsuppgifter inom styrelsen, vi gick igenom 

förbundets krav inför den stundande avtalsrörelsen och förberedde vårt lokala varv. (Vi visste inte då 

att det skulle dröja till november innan vi hade ett nytt centralt avtal). Vi diskuterade hur vi skulle få 

till stånd ett nytt storhelgsavtal och vårt yrkande om att alla, även läkare, skall ha rätt till normal 

övertidsersättning. Mycket tid ägnades också åt pandemin och de konsekvenser den fått för många 

kollegor med omplaceringar, inställda utbildningar bl.a.  

Vi fick också besök från Sjukvårdsstrategerna Marie Palerius, Katarina Larborn samt Edna Sinjkäer-

Sköld från regionkontoret. De berättade om det nya journalsystemet som är under framväxt, FVIS, då 

VAS passerat bäst före datum. 

Höstinternatet genomfördes 19-20 oktober och ägnades åt genomgång av motioner inför 

läkarförbundets fullmäktige, temaföreläsningar om ansvar och anmälningsärenden samt arbetsmiljö i 

samverkan. Vi diskuterade även strategier inför framtiden. Några av frågorna vi driver är garanterad 

rätt till fortbildning för specialister, förbättrade villkor för kollegor som närmar sig pension, fler AT- 

och ST-block samt inflytande över kommande BT i Halland.  

Läkarförbundets fullmäktige  

Fullmäktige genomfördes 2020-11-18 - 2020-11-19 i digital form där Anders Jönsson och Jessica 

Pettersson samt Annika Norrbin deltog. Vi hade lämnat tre motioner som berörde AT/BT och ST 

utbildning, storhelgsersättning samt att protokoll från fullmäktige skall publiceras skyndsamt på 

förbundets hemsida. De två första motionerna ansågs besvarade och den sista bifölls. Fullmäktige 

valde ny ordförande för Läkarförbundet – Sofia Rydgren Stahle från Skåne. 

Vi-7 

Vi-7 är läkarföreningarna i Blekinge, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Östergötland och 

Halland. Vi träffas en gång per år och detta året var mötet 17-18 september och förlagt till Visby . Där 

diskuterades coronapandemin och hur respektive region hanterat den, lönerörelsen, AT/BT frågan, 

vår önskan att fler läkare skall bli chefer. Halland representerades av Anders Jönsson, Ann-Helen von 

Braun samt Annika Norrbin.  

Löpande arbete  

Vi har fortlöpande kontakt med förhandlingsavdelningen på regionkontoret och överlägger kring våra 



förhandlingsframställningar, personalärenden, avtalsfrågor och annat som vi anser vara av vikt för 

läkarkåren. Under 2020 har vi lyckats med att få till stånd ett nytt storhelgsavtal, vilket ger ersättning 

med 3 gånger ordinarie timlön för arbetad tid under de viktigaste storhelgerna jul, nyår, påsk och 

midsommar. Vi har även efter lång kamp fått arbetsgivaren att ge oss rätt till övertidsersättning 

oberoende av lönenivå. Den förkryssade rutan i anställningsavtalet som säger att vi inte har rätt till 

övertidsersättning gäller inte från och med 1 augusti 2020. 

Ett nytt samverkansavtal för Region Halland har blivit klart under året. Vi har yrkat på att ST-läkare 

som p.g.a. coronapandemin inte kunnat bli klara i beräknad tid med sin specialistkompetens skall 

kompenseras ekonomiskt för utebliven specialistlön. Arbetsgivaren har ställt sig förstående, men 

inget avtal finns på plats ännu. Enskilda medlemsärenden tar också en hel del tid. Det kan finnas 

behov av stöd i löne- och anställningsärenden, det kan vara konflikter på arbetsplatsen etc. Som 

samverkansrepresentanter i de olika förvaltningarna, på klinikerna och centralt kan vi ha synpunkter 

på arbetsvillkor, chefstillsättningar och organisationsförändringar och med det bidra till en så god 

arbetsmiljö som möjligt för läkarföreningens medlemmar.  

Slutord  

Verksamhetsåret 2020 har till stor del dominerats av pandemiläget, vilket har gjort det mycket 

annorlunda jämfört med tidigare år. Vi har fått lära oss att mötas digitalt i stället för fysiskt, men det 

har ändå fungerat tillfredsställande. Vi har lyckats få framgång i ett par av våra hjärtefrågor – 

övertidsersättning och storhelgsavtal. 

Vi ser fram mot 2021 som året då allt ska kunna återgå till ett normalläge.  

 

 

Anders Jönsson                               Ann-Helen von Braun                                       Jessica Pettersson 

 

Christian Kamis                                  Anders Jacobsson                                           Johanna Nordmark  

 

Inger Bermlid                                          Mihai Öhlund                                                    Per Meijer  

  

Kristian Brandt 


