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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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 2017.

FULLMÄKTIGEREPRESENTANTER I SVERIGES LÄKARFÖRBUND
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Ulrika Taléus Johnny Sternesjö 2019
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Nadja Schuten-Huitink Camilla Sandin Bergh 2019
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Revisorer Revisorer
Anders Nilsson Anders Nilsson
Carl-Eric Thors Carl-Eric Thors
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SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under året haft 17 sammanträdesdagar; 
23–24 januari, 28 februari–1 mars, 5 april, 6 april (ordförandekonferens), 
7 april (FM och konstituerande möte), 18 maj, 28 augusti–1 september (internat Sunne), 
14–16 november (fackligt seminarium), 11 december.

ANTAL MEDLEMMAR 2017

Antalet yrkesverksamma medlemmar vid årets början 3 954
Antalet yrkesverksamma medlemmar vid årets slut 4 096
Antalet pensionerade medlemmar vid årets början 719
Antalet pensionerade medlemmar vid årets slut 662

HEDERSLEDAMÖTER

Distriktsläkaren Kerstin Ermebrant
Distriktsläkaren Christina Fabian
Distriktsläkaren Per G Swartling

ProSale Signing Referensnummer: 509732

Sc
hu

te
n 
Huit

ink
,N

ad
ja

06
/1

7/
20

18
 1
5:

07
:1

0



-5-

FÖRTECKNING ÖVER ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE I LOKALAVDELNINGARNA

AVDELNING ORDFÖRANDE SEKRETERARE

BLEKINGE Christer Olofsson Elisabet Ekman (kontaktperson)
  christer.olofsson@ltblekinge.se elisabet.ekman@ltblekinge.se
  Tel: 070-563 70 93 Tel: 073-344 12 25

DALARNA Gunnar Svärd Nadja Schuten-Huitink
  gunnar.svard@ltdalarna.se nadja.schuten-huitink@slf.se
  Tel: 070-315 42 52

GOTLAND Vilande förening Kontaktperson
   Per Jörneus
   per.jorneus@gmail.com

GÄVLEBORG Vilande förening Tina Hietikko Dahlin (kanslist)
   Gästrike Hälsinge läkarförening
   tina.hietikko.dahlin@regiongavleborg.se
   Tel: 026-15 50 10

HALLAND Gunnar Claësson Mats Wasberg
  gunnar.claesson@seaside.se mats.wasberg@gmail.com
  Tel: 070-388 45 02 Tel: 0705-53 45 56

JÄMTLAND Kerstin Ermebrant Åsa Lindblad
  kermebrant@gmail.com asa.lindblad@regionjh.se
  Tel: 070-326 94 08 Tel: 070-232 21 76

JÖNKÖPING Vilande förening Kontaktperson
   Axel Pettersson
   axel.pettersson@rjl.se 

KALMAR Staffan Skobe Runa Lieden Karlsson
  staffan.skobe@ltkalmar.se runalk@telia.com
  Tel: 070-686 30 62 Tel: 070-351 97 34

KRONOBERG Olof Cronberg Matilda Eriksson
  olof.cronberg@kronoberg.se matilda.eriksson@kronoberg.se
  Tel: 070-992 17 63

MELLERSTA SKÅNE Vilande förening Kontaktperson
   Jan Nalepa (ledamot)
   jan.nalepa@skane.se
   Tel: 070-776 19 94

NORRBOTTEN Robert Svartholm Urban Mikko
  robert.svartholm@slf.se urban.mikko@ptj.se
  Tel: 070-623 45 09 Tel: 070-585 41 21
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AVDELNING ORDFÖRANDE SEKRETERARE

STOCKHOLM Zaklina Milenkovski Ylva Kristoferson Sandström
  zaklina.milenkovski@slf.se ylva.kristoferson.sandström@gmail.com
  Tel: 073-428 14 14 

SYDVÄSTRA SKÅNE Sofia Bengtsson Gustav Sundberg
  sofia.bengtsson@skane.se gustav.sundberg@skane.se
  Tel: 040-623 40 65 Tel: 073-647 10 82

SÖDERMANLAND Staffan Ahlkvist Saad Rammo
  staffan.ahlkvist@gmail.com saad.rammo@dll.se
  Tel: 073-029 44 10 Tel: 016-10 42 06

UPPSALA Johnny Sternesjö Eva Gal Garadnai
  johnny.sternesjo@me.se eva.gal.garadnai@lul.se
  Tel: 070-786 68 74 Tel: 018-50 56 86

VÄRMLAND Kontaktperson
  Marina Tuutma
  marina.tuutma@liv.se
  Tel: 070-653 46 08

VÄSTERBOTTEN Nino Bracin Roger Jonsson
  nino.bracin@vll.se roger.jonsson@vll.se
  Tel: 070-380 49 99 

VÄSTERNORRLAND Anders Larsson Miriam Bhurtun
  anders.larsson@slf.se miriambhurtun@rocketmail.com
  Tel: 073-817 47 98 

VÄSTMANLAND Rune Kaalhus
  rune.kaalhus@ptj.se
  Tel: 073-662 40 50

VÄSTRA GÖTALAND Fredrik Pellmé Dimitris Kellis
  fredrik.pellme@gmail.com jimkellis@yahoo.com
  Tel: 0739-72 87 36

ÖREBRO Vakant  Anna Gustafsson
   anna.gustafsson@regionorebrolan.se
   Tel: 073-663 01 22 

ÖSTERGÖTLAND Carin Larnert Hansson Fadi Chedid
  carin.larnert@gmail.com  fadi.chedid@regionostergotland.se
  Tel: 010-103 06 79 Tel: 010-103 00 00 

ÖSTRA SKÅNE Vilande förening Björn Widlund (kontaktperson)
   bjorn.widlund@skane.se

KANSLI Helena Grönbacke 
  Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86 STOCKHOLM 
  Tel: 08-790 33 91
  E-post: helena.gronbacke@slf.se

  DLF:s hemsidor: www.slf.se/svdlf och www.distriktslakaren.se
  DLF sociala medier: 
  Facebook: Svenska Distriktsläkarföreningen   Twitter: @svdlf
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REMISSER OCH AVGIVNA SKRIVELSER

• Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivare

• Nästa steg på vägen mot mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och 
jämlik hälsa, SOU 2017:47 (Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa)

• Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21)

• Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, Ds 2016:41

• Förslag till vision och handlingsplan i frågan om läkaren som chef i hälso- och sjukvården

• Remiss – avseende förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården 
vid utbildning från tredjeland

• Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler

• För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

• God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

• Utredning Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 
 Dnr: 1.1–2016–005861

• Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

• Remiss Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9

• Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds 2017:4 

• Nationell läkemedelslista (Ds 2016:4)

• Remissvar för Läkares arbete med sjukskrivningsärenden – en policy från  
Sveriges läkarförbund
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Förbundsstyrelsen (FS) Ove Andersson
Marina Tuutma

Ove Andersson
Marina Tuutma

Läkarförbundets valberedning Caroline Asplund
Staffan Larsson

Caroline Asplund

Förhandlingsdelegationen (FD) Ove Andersson Ove Andersson 
(fr.o.m. 15 okt Johnny Sternesjö)

Delegationen för utbildning och 
forskning (UFO)

Nadja Schuten-Huitink Nadja Schuten-Huitink

Läkarförbundets Fortbildningsnätverk Nadja Schuten-Huitink Nadja Schuten-Huitink

Arbetslivsgruppen (ALG) Marina Tuutma 
Agneta Sikvall

Marina Tuutma
Agneta Sikvall

Etik- och Ansvarsrådet (EAR) –––––– ––––––

Rådet för Läkemedel, IT och Medicin-teknik 
(RLIM)

Rune Kaalhus
Rikard Lövström

Rikard Lövström
Johan Månflod

Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen (SPA) Ove Andersson
Marina Tuutma

Marina Tuutma
Ove Andersson

Allmänläkares europeiska organisation  
(UEMO) 

Caroline Asplund Caroline Asplund

Provinsialläkarstiftelsen Christer Olofsson
Ulrika Taléus
Sandra af Winklerfelt, suppl.
Anna Segernäs Kvitting, suppl.

Christer Olofsson 
Ulrika Taléus
Sandra af Winklerfelt, suppl.
Anna Segernäs Kvitting, suppl.

Nils Hafstens stiftelse Christer Olofsson
Carl-Eric Thors, suppl.

Avslutat

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons 
minne

Ove Andersson
Carl-Eric Thors, suppl.

Ove Andersson
Carl-Eric Thors, suppl.

Nationella cancerstrategins expertgrupp Ove Andersson Ove Andersson

2017-04-07–2017-12-312017-01-01–2017-04-07

STYRELSENS OCH FÖRENINGSMEDLEMMARS REPRESENTATION
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VERKSAMHETEN 2017

Svenska Distriktsläkarföreningen

AKTUELLA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFRÅGOR

NATIONELL PRIMÄRVÅRDSREFORM

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för 
allmänmedicin (SFAM) arbetade under ett gemensamt internat 
fram ett åtgärdsprogram för en utbyggd primärvård. Vad krävs 
politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk 
sjukvård? Det resulterade i vårt program: Nationell primärvårds
reform – Distriktsläkares förslag för en tryggad och utvecklad 
nationell primärvård.

I programmet finns konkreta förslag på de viktigaste politiska 
åtgärderna på kort och lång sikt. Syftet är att göra primärvården 
till en första linjens sjukvård som befolkningen kan lita på med 
god tillgänglighet, hög kontinuitet, hög kvalitet och kompe-
tens. Det beskriver förslag till regeringen och landstingen för 
att nu starta utvecklingen av en starkare svensk primärvård.

Det gemensamma programmet presenterades på Svenska 
Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte den 7 april. Program-
met överlämnades till Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- 
och idrottsminister, Anna Nergårdh, regeringens särskilda 
utredare/utvecklare av den framtida vården med fokus på pri-
märvård samt Anders Henriksson, 1:e vice ordförande Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Under det gångna året har programmet legat till grund för 
vårt politiska arbete.

Mål 2018: Under valåret fortsätta driva principer för en trygg och 
utvecklad nationell primärvård. 

GOD OCH NÄRA VÅRD

Under året har Anna Nergårdh, statlig utredare på Socialdepar-
tementet, fått ta över stafettpinnen från Göran Stiernstedt och 
“Effektiv vård” (SOU 2016:2) med målet att utveckla en modern, 
jämlik, tillgänglig och effektiv vård med primärvården som bas. 
I maj kom ett första delbetänkande, ”God och nära vård – En 
gemensam färdplan och målbild” (SOU 2017:53). 

Socialdepartementet har även utifrån Nergårdhs delbetän-
kande presenterat en lagrådsremiss med ett nytt lagförslag 
gällande förstärkt vårdgaranti i primärvården.

Förslaget innebär att en medicinsk bedömning av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
primärvården ska göras inom tre dagar, att jämföra med tidi-

gare garanti med läkarbesök inom sju dagar. DLF bedömer att 
lagförslaget inte är lösningen på hälso- och sjukvårdens pro-
blem utan snarare en försämring då det bland annat finns risk 
för “kulissbesök” för att uppfylla vårdgarantin utan att patien-
tens problem faktiskt får en lösning. Vi efterfrågar istället en 
väl utbyggd primärvård med resurser och uppdrag i balans. 
Börja med att garantera kompetensförsörjningen och gör det 
attraktivt att arbeta inom primärvården.

Styrelsen har bedrivit påverkansarbete bland annat genom 
att skriva remissvar på första delbetänkandet både till Läkar-
förbundet och direkt till Socialdepartementet. 

Remissvar till Läkarförbundet “God och nära vård – En gemen-
sam färdplan och målbild” (SOU 2017:53).

Remissvar till Socialdepartementet ”God och nära vård – En 
gemensam färdplan och målbild” (SOU 2017:53). 

Vi har även genom informella möten och tillsammans med 
SFAM haft en nära dialog med Anna Nergårdh. På det fackliga 
seminariet i november gavs även lokalföreningarna möjlighet 
till att lyssna på Anna Nergårdh via videolänk. Hon fick först själv 
beskriva sitt arbete och sedan lyssna och bemöta våra åsikter. 

Styrelsen kommer att fortsätta bevaka den fortsatta utred-
ningen där det är planerat för ett andra delbetänkande i juni 
2018 och ett slutbetänkande i mars 2019.

Mål 2018: Fortsätta bevaka och påverka den fortsatta utredningen 
“God och Nära vård” genom att föra fram DLF-styrelsens och med-
lemmarnas åsikter i primärvårdsfrågor.

SJUKSKRIVNINGSFRÅGOR

Mål 2017: Ur ett professionellt och arbetsmiljöperspektiv konti-
nuerligt följa och påverka pågående förändringar inom sjukför-
säkringsområdet så att förutsättningarna för uppdraget ständigt 
förbättras.

Uppdraget som sjukskrivande läkare har under många år varit 
problematiskt utifrån de bristande förutsättningarna och dis-
kussionen kring läkarens roll och ansvar. Inte minst utgör arbe-
tet med sjukskrivningar ett stort arbetsmiljöproblem.

Styrelsen har diskuterat sjukskrivningsfrågor under inter-
natet. Föreningen har arbetat med att tydliggöra den sjukskri-
vande läkarens roll samt betonat vikten av att utveckla nya 
IT-lösningar för att underlätta, förenkla och kvalitetssäkra sjuk-
skrivningsprocessen. 
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http://www.slf.se/Pages/59397/20170830%20Remissvar%20God%20och%20na%cc%88ra%20va%cc%8ard%20SOU%202017_53%20till%20LF.pdf
http://www.slf.se/Pages/59397/20171002%20Remissvar%20God%20och%20na%cc%88ra%20va%cc%8ard%20SOU%202017_53%20till%20Socialdepartementet.pdf
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DLF skrev bland annat en artikel till Dagens Medicin om beho-
vet av att Försäkringskassan faktiskt frågar efter vad de vill veta. 
Till exempel borde frågan om aktivitetsnedsättning riktas mot de 
aktiviteter patienten specifikt gör i sitt arbete istället för att som 
nu vara allmänt hållen. Denna otydlighet leder till 55 procent av 
begärda kompletteringar av läkarintyg. Försäkringskassan måste 
göra frågeformuläret så enkelt och tydligt som det kan bli.
• Dagens Medicin, 2017-05-04 Uselt samarbete om sjukskriv

ningar.
• Dagens Medicin, 2017-12-13 Läkarkritik mot att patienter får 

hjälp med sjukintyg.
• Dagens Medicin, 2017-12-29 Efterlyser tydlighet.

Mål 2018: Ur ett professionellt och arbetsmiljöperspektiv kon-
tinuerligt följa och påverka pågående förändringar inom 
sjukförsäkrings området så att förutsättningarna för uppdraget 
ständigt förbättras.

HYRLÄKARPROJEKTET

Mål 2017: Att via samarbete med SKL, vårdgivarna och andra aktö-
rer skapa attraktiva arbetsplatser för en bättre arbetsmiljö samt 
ökad kontinuitet, kvalitet och patientsäkerhet inom primärvården. 

Fram till i maj 2017 fanns en dialog och ett samarbete mellan 
SKLs projekt för ”Oberoende av inhyrd personal” och Distriktslä-
karföreningens ”Hyrläkarprojekt”. Vi hade bland annat kommit 
fram till ett åtgärdsprogram för hyrläkarfrågan där poängen 
var att skapa en mer attraktiv arbetsplats i primärvården. SKL 
utlyste ett ”hyrläkarstopp” till 2019-01-01. Vi anordnade ett välfyllt 
seminarium i Almedalen på det temat.
• Läkartidningen, 2017-07-06 Färre hyrläkare är ett måste.
• Distriktsläkaren, nr 4 2017, s.3 Ledare: Hyrläkare, en svår nöt 

att knäcka.
• Distriktsläkaren, nr 4 2017, s.9-11 Debatt under Almedals

veckan: En primärvård utan hyrläkare, är det möjligt?

Vi har under hösten inte lyckats få med SKL på fortsatta kon-
takter för att följa upp utvecklingen av åtgärdsprogrammet. 
Ett möte med Anders Henriksson för avstämning även i denna 
fråga är dock planerat till 2018-01-19.

Mål 2018: Att följa upp hur SKL, vårdgivarna och andra aktörer 
vidtar de åtgärder som framgår av vårt åtgärdsprogram för att-
raktiv primärvård. 

FRAMTIDENS PRIMÄRVÅRD 

I de flesta länder är det självklart att patienterna har sin egen 
namngivna allmänläkare. Så är det inte i Sverige där bristen på 
specialister i allmänmedicin är stor. Idag har DLF ca 4 100 icke 
pensionerade medlemmar men långt ifrån alla arbetar heltid 
inom primärvården. Lågt räknat krävs det 6 700 kliniskt heltids-
arbetande allmänläkare för att (enligt tidigare riksdagsbeslut) 

nå en täckning på 1 läkare per 1 500 innevånare räknat på en 
befolkning på 10 miljoner. Med en allt åldrande befolkning med 
ofta komplexa sjukdomstillstånd behövs i första linjens sjukvård 
en medicinsk kompetens med brett medicinsk kunnande och 
förmåga till helhetssyn, således en specialist i allmänmedicin.

Primärvårdens framtid utgörs av våra ST-läkare och yngre 
specialister i allmänmedicin. Under hösten skickades därför 
en enkät ut till drygt 1 000 ST-läkare i allmänmedicin och 800 
yngre (70-talister) redan färdiga specialister. Resultatet visade 
att knappt hälften arbetade heltid och att en ännu mindre andel 
i framtiden skulle kunna tänka sig att arbeta heltid pga. hög 
arbetsbelastning. Man uppgav ett avgränsat uppdrag, listnings-
tak, fler kollegor, bättre IT-system och avsatt tid för fortbildning 
som viktiga arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Anledningen till 
att man ändå valt den allmänmedicinska specialiteten var bl.a. 
att man uppskattar den medicinska bredden, att ha patienter i 
alla åldrar, kontinuitet och helhetssyn.

Mål 2018: Att fortsätta bearbeta enkätens svar och använda resul-
taten i vårt fortsatta arbete inklusive politiska kontakter.

KUNSKAPSSTÖD

Efter regeringsbeslut 2015 blev Sofia Wallström utsedd till särskild 
utredare med uppdrag att överväga och lämna förslag till hur en 
ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvår-
den kan uppnås. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den 
hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsba-
serad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. 
Utredningen med namnet Kunskapsstödsutredningen ledde i 
juni fram till betänkandet ”Kunskapsbaserad och jämlik vård – 
förutsättningar för en lärande hälso och sjukvård” (SOU 2017:48).

Betänkande gick ut på remiss där DLF fick inkomma med 
synpunkter till Läkarförbundet som sedan utformade förbun-
dets samlade remissvar.

DLF är överlag positiv till utredningens förslag i rapporten 
och välkomnar välfungerande och användarvänliga kunskaps-
stöd med syfte att underlätta det kliniska arbetet och bidra till 
en säkrare vård för patienten. 

Mål 2018: Bevaka primärvårdsperspektivet och medverka i imple-
menteringen av förslagen i utredningen.

DIGITALISERING/IT 

Mål 2017: Att i föreningen och via RLIM kanalisera vårdens behov 
av en nationell läkemedelslista, av bra kunskapsstöd och besluts-
stöd, av digitaliserade intyg och andra IT-lösningar.

Den mest aktuella frågan 2017 blev nätläkarnas bristande läkar
etik i sina egna omtolkningar av Stramas riktlinjer för antibio-
tikabehandling och att ersättningen för videokonsultationer 
tas från primärvårdsbudgetarna, helt i enlighet med det avtal 
som SKL tagit fram. Här har vi arbetat för att upplysa om det 
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uppenbart olämpliga att inte arbeta enligt Strama och för att 
SKL ska skapa en bättre ordning kring ersättningarna.

De tidigare beskrivna behoven av bättre IT-stöd för läkeme-
delslista, undersökningsresultat, remisser, inloggning och intyg 
är fortfarande aktuella. 

Remissen om regeringens PM om nationell läkemedelslista 
besvarades via läkarförbundet och arbetet drivs av bland annat 
E-hälsomyndigheten, SKL och Inera på nationell nivå. Social-
departementet avser i nästa steg att komma med lagförslag 
som gör att E-hälsomyndigheten ska kunna lagra förskriv-
ningar centralt för hela befolkningen. DLF bevakar frågan via 
läkarförbundet centralt och i RLIM, Rådet för läkemedel, IT och 
medicinteknik.

Via RLIM driver vi också att generisk förskrivning ska införas 
för att underlätta för både läkare och patient – nu!

Vi har via RLIM också kommunicerat till Kunskapsstödsutred
ningen SOU 2017:48 att riktlinjer på gruppnivå inte kan bli bin-
dande eftersom individer kan ha särskilda och multipla faktorer 
som behöver tas hänsyn till. Vi vill också bevaka att riktlinjerna 
görs bättre tillgängliga i våra arbetsverktyg så att de faktiskt 
blir det stöd som de är avsedda att bli.

Den statliga utredningen Effektiv vård SOU 2016:2 följer vi 
upp kring behovet av bättre journalstruktur (s. 569) och enade 
läkarintyg som krävs av olika intygsmottagare (s. 585) så att de 
i högre grad utgår från information som redan finns i journalen 
och därmed inte kräver dubbeldokumentation. 

Intygsinformation som efterfrågas av läkare bör i högre grad 
utgå från diagnos och medicinsk behandling, istället för hur 
patienten fungerar i andra miljöer och åtgärder som andra aktö-
rer vidtar eller borde vidta. Vi fortsätter arbeta för att motverka 
de ofta starka krafter som tror att det läkaren sätter sitt namn 
under är det sanna, även där det är uppenbart att läkaren bara 
är mellanhand, inte den faktiska källan till informationen.

När det gäller läkarintyg har Försäkringskassan beslutat om 
ett nytt sådant för sjukpenning som inte är utvärderat med 
den kvalitet som läkarförbundet önskat, trots att vi redan i vårt 
remissvar 2015 efterlyste just detta.

Vi bevakar Ineras arbete med nationell eremiss men utveck-
lingen har i praktiken pausats hösten 2017 trots vårdens behov 
av en effektivare hantering.

Mål 2018: Att genom DLF och via representation i RLIM fortsätta 
bevaka vårdens behov av bättre IT-stöd inom läkemedel, kunskaps-
stöd och beslutsstöd, remisser och intyg.

UTBILDNING OCH FORSKNING 

DLF är alltid representerat i Läkarförbundets Utbildnings- och 
forskningsdelegation (UFO). 

GRUNDUTBILDNING OCH AT 

Mål 2017: Att specialiteten allmänmedicin utgör en gemensam 
kunskapsbas i hela läkarutbildningen. Att det i Jens Schollins utred-

ning framkommer att det behövs en introduktionstjänst som inne-
håller en stor del gemensam allmänmedicinsk kunskapsbas och 
som även till stor del ska förläggas inom primärvården. 

I slutet av maj har professor Jens Schollin lämnat in sin utred
ning på regeringens uppdrag att genomföra en översyn samt 
lämna förslag avseende läkares specialiseringstjänstgöring. Den 
sändes på remiss i slutet av 2017. 

Bastjänstgöring föreslås bli en ny gemensam klinisk intro-
duktion till specialiseringstjänstgöringen (ST) och ska utformas 
som en fristående första del i ST-tjänstgöringen. Förslaget är 
tänkt att gälla ihop med en förnyad läkarutbildning enligt för-
slaget från Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15) och ska 
gälla för såväl personer med svensk läkarexamen, som läkare 
med examen från andra länder som vill specialisera sig i Sverige. 
I bastjänstgöringen föreslås endast två tydliga regleringar gäl-
lande placeringar: tre till fyra månader inom primärvård och 
motsvarande tid inom akutsjukvård.

Mål 2018: Verka för att allmänmedicin utgör en gemensam kun-
skapsbas i hela läkarutbildningen inklusive bastjänstgöringen. 

VIDAREUTBILDNING

Mål 2017: En kraftig ökning av antalet ST-tjänster i allmänmedicin 
för att täcka behovet av den allmänmedicinska kompetensen som 
bas i svensk sjukvård. För att uppnå detta behövs en nationell 
ST-dimensionering för att uppnå tillräcklig med ST-tjänster inom 
allmänmedicin i och över hela landet. 

DLF vill gärna uppmuntra till att många fler ST-läkare i närlig-
gande specialiteter gör en sidotjänstgöring inom allmänmedi-
cin men anser att det alltid ska vara utifrån deras målbeskrivning 
för ST-utbildningen och beroende av individuellt kompetens-
behov. 

Vi anser att det behövs en nationell styrning och dimen-
sionering av ST för att uppnå tillräckligt med ST-tjänster inom 
allmänmedicin över hela landet. Detta för att täcka nuvarande 
och framtida behov av allmänmedicinsk kompetens i svensk 
hälso- och sjukvård samt att garantera tillgång till en jämlik 
vård för alla patienter, oavsett var de bor. 

Mål 2018: Verka för en nationell dimensionering av ST-tjänster 
inom allmänmedicin samt uppmuntra flera sjukhusbundna ST-
läkare att göra en sidotjänstgöring inom allmänmedicin.

FORTBILDNING 

Mål 2017: Att öka omfattningen av fortbildningen för specialister 
i allmänmedicin för att tillförsäkra patienterna på vårdcentralen 
en god och jämlik vård. För att uppnå det målet anser vi att läka-
res fortbildning behöver regleras nationellt och följas upp. Det 
bör även finnas krav på fortbildning i de olika beställningarna 
av vård. 
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Genom aktiv deltagande i UFO har DLF fått möjligheten att vara 
med i utformningen av Läkarförbundets nya fortbildningspolicy 
som ligger i linje med vår politik. 

Mål 2018: Verka för att omfattningen av fortbildningen för specia-
lister i allmänmedicin ökar samt att läkares fortbildning regleras 
nationellt och följs upp. 

ALLMÄNMEDICINSK FORSKNING 

Mål 2017: Fortsatt samarbete med SFAM och de allmänmedicinska 
institutionerna för att gemensamt driva ett arbete för att utveckla 
den allmänmedicinska forskningen som en del av en nationell 
reform för primärvården i Sverige. 

Samarbetet mellan DLF, SFAM och de allmänmedicinska insti-
tutionerna har fått ett officiellt namn under 2017: SAFU; Samling 
för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning.

Syftet med SAFU är att gemensamt driva ett arbete för att 
synliggöra, utveckla och förstärka den allmänmedicinska forsk-
ningen som en del av en nationell reform för primärvården i 
Sverige. SAFU har under året haft många nationella och inter-
nationella kontakter. 

Utvecklingen har varit försiktig positiv för allmänmedicinens 
plats i läkarutbildningen men den svaga forskningen är ett kvar-
stående viktigt problem. Idag saknas tillräckliga resurser för att 
kunna etablera den nödvändiga grundläggande infrastrukturen 
både på universiteten och i verksamheterna på vårdcentralerna. 
Det behövs fler forskartjänster på universiteten och det behöver 
skapas utrymme i verksamheterna så att forskningsintresserade 
ges tid för arbetet med detta och annan utveckling. Allmänme-
dicinsk forskning måste få ett högre meritvärde och det behövs 
en samlad syn kring hur forskning och kvalitetsarbete kan vara 
karriärvägar för allmänläkare. 

Mål 2018: Genom SAFU verka för att utveckla den allmänmedi-
cinska forskningen och det allmänmedicinska inslaget i läkarut-
bildningen.

PROVINSIALLÄKARSTIFTELSEN

Mål 2017: Att fortsätta arbetet inom Provinsialläkarstiftelsen med 
att anordna för medlemmarna angelägna och viktiga utbild-
ningar samt att verka för ett ökat deltagande. 

Provinsialläkarstiftelsen har under verksamhetsåret anordnat 
sex kurser under våren och sex under hösten. Två av de plane-
rade vårkurserna och två under hösten fick ställas in på grund 
av för få ansökningar. De inställda kurserna var palliativ medicin, 
urologi samt endokrinologi och fortbildningsplanering i kol-
legial dialog (ASK). Genom att öka annonseringen i flera med-
iekanaler samt sprida ut kurser med liknande innehåll hoppas 
vi kunna öka antalet ansökningar. Målet är också att anordna 
några helt nya kurser. Ansökning till kurserna sker digitalt via 

ett webbformulär på Distriktsläkarföreningens hemsida. Under 
våren 2018 är åtta kurser planerade varav två helt nya. 

Mål 2018: Att fortsätta arbetet inom Provinsialläkarstiftelsen 
med att anordna för medlemmarna angelägna och viktiga utbild-
ningar samt att verka för ett ökat deltagande.

FÖRENINGSAKTIVITETER

ORDFÖRANDEKONFERENSEN

Mål 2017: Att fortsätta och utveckla kontakten med lokalavdel-
ningarna med ett arrangemang i samband med fullmäktige.

Ordförandekonferensen hölls traditionsenligt dagen före full-
mäktige. 

Där diskuterades bl.a. anmälan till Arbetsmiljöverket där 
Dalarna och Örebro hade erfarenheter som delades med övriga 
deltagare.

Sjukskrivningshanteringen avhandlades och gäst var Lars-
Åke Brattlund, Försäkringsdirektör för sjukförsäkringen, För-
säkringskassan.

En presentation skedde av SFAM:s och DLF:s förslag till poli-
tiska åtgärder för en starkare primärvård.

Redogörelse för konferensen kan läsas i Distriktsläkaren nr 3 
2017. 

Mål 2018: Att fortsätta och utveckla kontakten med lokalavdel-
ningarna med ett arrangemang i samband med fullmäktige.

DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGENS FULLMÄKTIGE

Mål 2017: Att fortsätta hålla stadgeenliga fullmäktige. Fullmäktige 
skall vara föreningens självklara demokratiska forum med ökat 
aktivt deltagande från våra lokalavdelningar.

Fullmäktige hölls i Spårvagnshallarna Stockholm den 7 april 
och färgades på slutet av den tragiska terroristattacken på 
Drottninggatan.

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, 
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare av den fram-
tida vården med fokus på primärvård och Anders Henriksson, 
SKL deltog inledningsvis. DLF:s och SFAM:s förslag till politiska 
åtgärder för en starkare primärvård presenterades och fick posi-
tiva reaktioner. 

Årets allmänläkarvän blev distriktsläkaren Christer Anders-
son, en entreprenör som driver Bergsjöns vårdcentral i Göte-
borg.

Ove Andersson avgick som föreningens ordförande och 
Marina Tuutma valdes till ny ordförande. Viktoria Strömberg 
samt Agneta Sikvall avgick ur styrelsen. Camilla Sandin Bergh, 
Johnny Sternesjö och Anders Larsson valdes in i styrelsen som 
nya ledamöter. 

Protokoll kan läsas på Distriktsläkarföreningens hemsida. 
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Mål 2018: Fullmäktige skall vara föreningens självklara demo-
kratiska forum med ökat aktivt deltagande från våra lokalavdel-
ningar.

FACKLIGT SEMINARIUM

Mål 2017: Bibehålla det fackliga seminariet som ett givande 
debattforum som lockar allt fler yngre deltagare.

Vid årets fackliga deltog distriktsläkare och ST-läkare från flerta-
let lokalföreningar. Syftet med seminariet är att under trevliga 
omständigheter få umgås, dela erfarenheter, delta i diskussio-
ner och lyssna till inspirerande föreläsare. Det är också viktigt 
att styrelsen får ta del av lokalföreningarnas önskemål och syn-
punkter, samt kännedom om vilka lokala aktiviteter som pågår.

Seminariet inleddes med att ordförande Marina Tuutma häl-
sade alla välkomna. Därefter hedrades med en tyst minut vår 
kollega Ann-Marie Terner som plötsligt gått bort under året.

Huvudteman för året var ”digitalisering” och ”framtidens pri-
märvård”.

Camilla Sandin Bergh från styrelsen visade resultatet av den 
stora enkät som DLF ställt till ST-läkare i allmänmedicin och 
yngre, färdiga specialister. En majoritet kan inte tänka sig att 
arbeta heltid på grund av en alltför pressad arbetssituation. Man 
såg som arbetsmiljöförbättrande åtgärder bl.a. större möjlighe-
ter att kunna påverka arbetets innehåll och tid för fortbildning.

Ulrika Elmroth, som är specialist i allmänmedicin och projekt-
ledare vid SKL, redogjorde för Primärvårdkvalitet som är tänkt 
som primärvårdens eget kvalitetssystem och gav exempel på 
utvecklingsarbete.

Regeringens utredare Anna Nergårdh deltog via videolänk 
och berättade om sitt uppdrag ”God och nära vård” samt sva-
rade på frågor, vilket gjorde att det blev en givande diskussion.

Digitalisering diskuterades i grupper med gemensam redo-
visning efteråt. Förutom journalsystem, ”smarta system” och 
digitala beslutsstöd behandlades digitala besök som video-
konsultationer.

Lokalföreningarna redogjorde för sina aktiviteter och arbeten 
hemmavid.

Mål 2018: Bibehålla det fackliga seminariet som ett givande 
debattforum som lockar allt fler yngre deltagare.

LOKALAVDELNINGAR/FADDERSYSTEM

Mål 2017: Arbeta aktivt med fadderskapet för våra lokalavdel-
ningar och öka samarbetet inom föreningen.

Syftet med vårt faddersystem är att öka möjligheten för lokal-
avdelningarna att få kontakt med styrelsen och vice versa. En 
lokalavdelning kan t.ex. behöva hjälp med information om det 
nationella läget i en viktig fråga och styrelsens åsikt i ärendet. 
För styrelsen är kontakten med lokalavdelningarna viktig för att 
få en bra bild av läget för primärvården i Sverige.

Styrelsen har delat upp landet i ansvarsområden för varje styrel-
seledamot. Under året kontaktades samtliga lokalavdelningar 
per telefon eller mail vid flera tillfällen. Många lokalavdelningar 
driver arbete via lokala läkarföreningar, träffar politiker och 
landstingsledningar. Gemensamma arbetsområden är arbets-
miljö, rekrytering, fortbildning, kollektivavtal, hyrläkarstopp, 
kontinuiteten, digitaliseringen, God och nära vård (delbetän-
kande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård). Lokalavdelningar har fått möjlighet att lämna sina förslag 
på några remissvar. 

Lokalavdelningar var intresserade av att från styrelsen och 
kansliet få information om fackliga utbildningar, hur man åter-
upplivar en vilande avdelning samt stöd i mediedebatten.

Vi har träffat representanter för våra lokalavdelningar i sam-
band med Fullmäktige, på ordförandekonferensen och under 
det Fackliga seminariet. Många är även delaktiga i den lokala 
läkarföreningen och deltagare i Läkarförbundets fullmäktige. 

Mål 2018: Arbeta aktivt med fadderskapet för våra lokalavdel-
ningar och öka samarbetet inom föreningen. 

ÅRETS ALLMÄNLÄKARVÄN 

Mål 2017: Att fortsätta dela ut hederspriset och premiera personer 
som verkar för allmänmedicinens sak. 

Juryn har bestått av två styrelsemedlemmar (Nadja Schuten-
Huitink och Rikard Lövström) och två föreningsmedlemmar 
(Anders Nilsson och Malin Wallberg). 

I år tilldelades Christer Andersson hederspriset på förening-
ens fullmäktigemöte i april med motiveringen: ”En engagerad 
entreprenör som tror på långsiktighet och kontinuitet som star-
tat primärvård i det kanske mest utsatta området i Göteborg. 
Han har exempelvis hanterat ett stort flyktingmottagande med 
oortodoxa metoder som tolkar på öppna mottagningen. Chris-
ter vill stå för en primärvård med långsiktighet och kontinuitet. 
Vårdcentralen har successivt vunnit befolkningens förtroende 
och ett nybygge vann dessutom ett arkitektpris. En vårdcentral 
med personal att vara stolt över. Christer Andersson visar att 
det går att göra det omöjliga och är en sann allmänläkarvän.”

Mål 2018: Att fortsätta dela ut hederspriset och premiera personer 
som verkar för allmänmedicinens sak. 

ALMEDALEN

Mål 2017: Att under 2017 delta på Almedalen med syftet att aktivt 
lyfta aktuella fackliga primärvårdsfrågor.

I år arrangerade vi två seminarier i Almedalen, bägge hölls i 
Läkartidningens tält i närheten av Visby hamn. Det första utgick 
från det handlingsprogram vi utarbetat i samarbete med SFAM: 
”Rätt åtgärder för en tryggad och nationell primärvård”. Vårt 
andra seminarium döptes till ”En primärvård utan hyrläkare, 
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är det möjligt?” Under vårt hyrläkarseminarium blev det livliga 
diskussioner då både hyrläkare och bemanningsföretag var när-
varande. Representanter från vår styrelse deltog också i panelen 
eller lyssnade på många andra seminarier.

Läs mer i Distriktsläkaren nr 4 2017. 

Mål 2018: Att under 2018 arrangera två seminarier i Almedalen 
med syftet att aktivt lyfta aktuella fackliga primärvårdsfrågor

ARBETET INOM LÄKARFÖRBUNDET

LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGE

Mål 2017: Att med motioner och aktivt deltagande påverka läkar-
förbundets fullmäktige i ärenden som främst rör primärvården 
men också i ärenden som rör läkarförbundet i stort.

Läkarförbundets fullmäktige 2017 hölls den 30–31 maj på Scandic 
Continental i Stockholm. Årets tema var ledarskap. DLF anser 
det mycket viktigt att delta vid fullmäktige som är förbundets 
högsta beslutande organ och vi bidrar bland annat med ett 
primärvårdsperspektiv i debatter och personval. Distriktslä-
karföreningens motion rörande den ohållbara sjukskrivnings-
situationen ansågs till slut besvarad av förbundet efter viss 
korrigering av att-sats. Även vår andra motion gällande kva-
litetssäkringen av läkares kompetens ansågs besvarad. Detta 
betyder att förbundet fortsätter att aktivt jobba med dessa 
frågor. 

Mål 2018: Svenska Distriktsläkarföreningen ska genom ett aktivt 
deltagande vara en fortsatt stark påverkansorganisation på läkar-
förbundets fullmäktige i främst primärvårdsfrågor men även i 
andra övergripande förbundsfrågor. 

FÖRBUNDSTYRELSEN (FS)

Mål 2017: Att under kommande verksamhetsår fortsätta med att 
aktualisera och bevaka för medlemmarna och föreningen viktiga 
frågor inom förbundsstyrelsen.

Föreningen har representerats av föreningens före detta ord-
förande Ove Andersson och nuvarande ordförande Marina 
Tuutma. Under året har det i förbundsstyrelsens sjukvårdspo-
litiska arbetsgrupp (SPA), som letts av Ove Andersson, bland 
annat diskuterats primärvårdsfrågor och tagits fram en hand-
lingsplan för påverkansarbetet kring en nationell reform av 
svensk primärvård. Under det kommande valåret kommer en 
primärvårdsreform vara förbundets viktigaste fråga. I övrigt så 
har arbetet inom förbundsstyrelsen handlat om att utveckla 
och förvalta läkarförbundets politik, verksamhet och ekonomi.
Förbundets arbetslivs- och arbetsmiljöarbete inom arbets-
livsgruppen (ALG) har letts av föreningens ordförande Marina 
Tuutma. Frågor kring utbildning, fortbildning och forskning 
har bedrivits genom LF råd för utbildning och forskning, UFO, 

läkemedels- och IT-frågor genom RLIM, frågor gällande etik 
och ansvar genom etik och ansvarsrådet (EAR). Föreningen har 
under året haft representanter i alla råd förutom EAR.

Mål 2018: Att under kommande verksamhetsår fortsätta med att 
aktualisera och bevaka för medlemmarna och föreningen viktiga 
frågor inom förbundsstyrelsen.

FÖRHANDLINGSFRÅGOR (FD)

Mål 2017: Att föreningen genom deltagandet i läkarförbundets 
förhandlingsdelegation tillgodoser att medlemmarnas intressen, 
oavsett driftsform och anställning, tillvaratas på bästa sätt och 
att löneutvecklingen för föreningens medlemmar är god inom 
läkarkollektivet i Sveriges läkarförbund

Föreningen har ett stående mandat inom Läkarförbundets För-
handlingsdelegation (FD). 2017 tecknade Läkarförbundet nytt 
treårigt kollektivavtal med SKL. För föreningen har det, precis 
som de senaste åren, varit viktigt att driva på frågan om hur den 
lokala löneprocessen och lönebildningen kan utvecklas samt 
bibehålla arbetstidsregleringen med jouravtal.

Mål 2018: Att föreningen genom deltagandet i läkarförbundets 
förhandlingsdelegation tillgodoser att medlemmarnas intressen, 
oavsett driftsform och anställning, tillvaratas på bästa sätt och 
att löneutvecklingen för föreningens medlemmar är god inom 
läkarkollektivet i Sveriges läkarförbund.

ARBETSMILJÖFRÅGOR (ALG)

Mål 2017: Att fortsatt aktivt lyfta och bevaka medlemmarnas 
arbetsmiljöfrågor inom Arbetslivsgruppen och arbeta för hållbart 
arbetsliv för allmänläkarna.

Föreningen har genom sin representation i ALG (Arbetslivsgrup-
pen) haft möjligheten att uppmärksamma för primärvården 
viktiga arbetsmiljöfrågor. Under verksamhetsåret har frågor 
om allmänläkarnas uppdrag och åtagande varit aktuella, samt 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Mål 2018: Att fortsatt aktivt lyfta och bevaka medlemmarnas 
arbetsmiljöfrågor inom Arbetslivsgruppen och arbeta för hållbart 
arbetsliv för specialister i allmänmedicin. 

ETIK- OCH ANSVARSRÅDET (EAR)

Mål 2017: Att fortlöpande följa diskussionerna genom protokoll 
och andra anteckningarna och på sikt utse en representant från 
DLF i läkarförbundets Etik- och Ansvarsråd.

Föreningen har under större delen av året inte varit represente-
rad i Läkarförbundets råd för Etik- och Ansvar (EAR). Styrelsen 
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har dock haft möjlighet följa diskussionerna genom protokoll 
och andra anteckningar. 2017-12-11 blev Zaklina Milenkovski från 
DLF Stockholm invald till EAR. 

Mål 2018: Att fortlöpande följa diskussionerna i Läkarförbundets 
Etik- och Ansvarsråd.

KONTAKT MED ANDRA DELFÖRENINGAR

Mål 2017: Ett fortsatt regelbundet förtroendefullt samarbete med 
läkarförbundets övriga delföreningar.

Samarbetet och kontakterna mellan förbundets olika delfören-
ingar har varit konstruktivt och givande under verksamhetsåret. 
DLF har, via ordföranden, deltagit i förbundets lokalföreningars 
repskap för att diskutera förbundsgemensamma frågor med 
lokalföreningar och andra yrkesföreningar. 

Informella möten mellan de olika yrkesföreningarna har 
också genomförts två gånger under året. Under dessa möten 
har bl. a primärvårdsfrågor och föreningarnas administrativa 
stöd diskuterats. Vi har också deltagit i yrkesföreningars full-
mäktige.

Mål 2018: Ett fortsatt regelbundet förtroendefullt samarbete med 
läkarförbundets övriga delföreningar.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

THE EUROPEAN UNION OF GENERAL PRACTITIONERS (UEMO)

Mål 2017: Att DLF deltar för att informera sig om och påverka 
skeenden till nytta för allmänmedicin i Europa och Sverige.

UEMO är en facklig organisation för allmänläkare i Europa. 
Under året har vi deltagit i de två stora möten som varit. Ett i 
London och ett i Paris. Agneta Sikvall deltog för sista gången i 
London då hon nu lämnat vår styrelse. Caroline Asplund är nu 
vår enda representant.

UEMO samarbetar med andra europeiska organisationer, 
som t.ex. De Sante som handhar ärenden gällande hälsa, och 
CPME som representerar alla läkare. 

På mötet i Paris firade UEMO sitt 50-årsjubileum. Många tal 
med hyllningar till primärvården. Från EU-håll pratar man om 
vaccinationer och prevention som den största utmaningen.

Kjartan Olavsson (Norge) som varit vice president avtackades. 
Tråkigt därför att han varit den som försökt få litet fart på den 
ganska tröga organisationen.

Även primärvårdsläkarna i övriga Europa börjar tröttna på 
belastningen.

Mary McCarty (GB) har gjort enkäter till oss medlemmar om 
vad som är viktigt i arbetet. Man önskar sig en patientlista på 
1 250–1 500. Färre än 25 patienter per dag. Nu tar UK, Spanien, 
Turkiet 40–50 patienter under en arbetsdag på 12–15 timmar. 
Alla önskar sig en arbetsdag på 8 timmar.

UEMO skickade ut ett pressmeddelande om att Cross border 
care måste kunna fortsätta mellan Irland och Nordirland även 
efter Brexit. Man skickade även ut ett pressmeddelande om 
att Rumäniens allmänläkare strejkar och att vi stödjer dom. En 
allmänläkare tjänar 600 € per månad i Rumänien. 30 000 €/år 
men man får bara ut 25 % av det. Sjukhusspecialister har fått 
100 % i löneökning.

Här litet härliga siffror: Det finns 500 000 allmänläkare i 
Europa som genomför 10 miljoner läkarbesök per dag.

Mål 2018: Att DLF deltar i UEMO för att informera sig om och 
påverka skeenden till nytta för allmänmedicin i Europa och Sve-
rige.

NORDISKT SAMARBETE

Mål 2017: Att ha ett nära och tätt samarbete med övriga nordisk 
länders fackliga specialitets- och yrkesföreningarna gällande pro-
fessionella och fackliga allmänmedicinska frågor

Nordiska allmänmedicinska föreningarna möttes den 14–16 
juni i Reykjavik under Nordic Congress of General Practice där 
ordförande Marina Tuutma deltog. Under mötet diskuterades 
viktiga pågående nordiska frågor. På mötet enades alla nordiska 
allmänmedicinska föreningar om dokumentet ”Overdiagnosis 
and related medical excess” som presenterades under WONCA 
Europé Conference i Prag.

Syftet med det nordiska samarbetet är att utbyta och dis-
kutera primärvårdsfrågor samt i olika frågor kunna utforma 
gemensamma ställningstaganden.

Mål 2018: Att ha ett nära och tätt samarbete med övriga nordiska 
länders fackliga specialitets- och yrkesföreningar gällande profes-
sionella och fackliga allmänmedicinska frågor.

KONTAKTER MED ANDRA ORGANISATIONER

SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN (SFAM)

Mål 2017: Ett tätt samarbete med vår vetenskapliga systerorga-
nisation SFAM för allmänmedicinens bästa.

SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, 
fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. 
DLF har under året intensifierat kontakterna med SFAM för 
att samverka i de för allmänmedicinen viktiga frågorna. Vi har 
haft ett gemensamt internat i januari och vi har tillsammans 
skrivit Nationell primärvårdsreform – Distriktsläkares förslag 
för en tryggad och utvecklad nationell primärvård. Den frågan 
samt nätläkarfrågan har dominerat diskussionerna mellan 
föreningarna. Vi har fortlöpande träffat och haft kontakt med 
representanter från SFAM:s styrelse och skrivit debattartiklar 
tillsammans. Kontakten mellan ordförandena har varit särskilt 
tät i en rad viktiga frågor och de har bland annat tillsammans 
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träffat utredaren för ”Samordnad utveckling för god och nära 
vård”, Anna Nergårdh, två gånger.

Mål 2018: Ett tätt samarbete med vår vetenskapliga systerorga-
nisation SFAM för allmänmedicinens bästa.

ÖVRIGA KONTAKTER

Mål 2017: Styrelsen vill genom egna initiativ och genom att synlig-
göra politik och förslag göra Svenska Distriktsläkarföreningen till 
en naturlig samtalspartner för alla aktörer inom utvecklingen av 
svensk primärvård och allmänmedicin.

Förutom tidigare redovisade kontakter har föreningen och 
styrelsen varit engagerade i andra arbeten och uppdrag än de 
som berörts tidigare i verksamhetsberättelsen. Här kommer en 
sammanfattning av 2017 års kontakter.

Föreningen har deltagit som part eller informell diskussions-
partner för regeringen, myndigheter och huvudmän. Under året 
kan nämnas Myndigheten för vårdanalys, arbete med allmän-
läkarnas kompetensförsörjning samt träff med nationell sam-
ordnare Kerstin Evelius om nationellt arbete gällande psykisk 
ohälsa inom samhället.

Representanter för styrelsen har också träffat enskilda poli-
tiker för att stämma av frågor som berört föreningens politik 
bland annat gällande bemanningsfrågor, allmänläkarens upp-
drag, IT och ersättningssystem.

Föreningen har också bland annat deltagit i Dagens medicins 
primärvårdsdag, etikdagen om mottagning på nätet, konferen-
sen om nationellt kliniskt kunskapsstöd i Malmö. Ordförande 
Marina Tuutma har varit inbjuden att vara med i paneldebatter 
under seminarier gällande vården av hjärtsviktspatienter, kom-
munal sjukvård, om kroniskt sjuka och vårdmötet. 

Styrelsen har etablerat kontakten med Svenska Distrikts-
sköterskeföreningen (DSF). Deras ordförande, Ina El-Sherif, har 
varit på vårt styrelsemöte och Marina Tuutma har varit på DSF:s 
styrelsemöte. Ordförande har träffat Ida Kåhlin, ordförande i 
Sveriges Arbetsterapeuter.

Styrelsen har tagit kontakt med ledamöter i Socialutskottet.

Mål 2018: Styrelsen vill genom egna initiativ och genom att synlig-
göra politik och förslag göra Svenska Distriktsläkarföreningen till 
en naturlig samtalspartner för alla aktörer inom utvecklingen av 
svensk primärvård och allmänmedicin.

PRIMÄRVÅRDS- OCH ALLMÄNLÄKARMÖTEN

Mål 2017: Att genom deltagande i primärvårds- och allmänme-
dicinmöten synliggöra föreningen och lyfta frågor som är viktiga 
för vår profession.

DLF har varit representerade på de flesta av årets större regio-
nala, nationella eller nordiska allmänna primärvårds- eller all-
mänmedicinmöten. Föreningen deltog med monter och/eller 

debatter på SFAM:s kongress där vi också uppmärksammade 
alla nyblivna specialister i allmänmedicin, samt på ST-läkarda-
garna i Åre. Vi var också med på AllmänläkarDagarna. 

Mål 2018: Att genom deltagande i primärvårds- och allmänme-
dicinmöten synliggöra föreningen och lyfta frågor som är viktiga 
för vår profession.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

HEMSIDAN

Mål 2017: Att fortlöpande hålla vår hemsida uppdaterad samt att 
utveckla tidningens hemsida och utöka antal ”unika sidvisningar”. 

Under året har hemsidan under läkarförbundets portal (www.
slf.se/svdlf) löpande uppdaterats av webmastern. Sidan har haft 
22 730 visningar varav 9 626 unika. De tre mest lästa sidorna är 
”Åtgärdsprogram för primärvården”, ”Distriktsläkarföreningen” 
och ”Om oss”.

Under sommaren/hösten har webmastern varit vår represen-
tant i Läkarförbundets referensgrupp angående nya webbsi-
dan. Läkarförbundet kommer att lansera en ny digital plattform 
inklusive ny hemsida. I samband med det kommer DLF att 
utforma en ny hemsida.

Hemsidan www.distriktslakaren.se har bara använts till att 
publicera vår tidning Distriktsläkaren och inte utvecklats ytter-
ligare än så. 

Mål 2018: Att utforma, lansera och fortlöpande uppdatera en ny 
hemsida. Att se över möjligheten hur och på vilket sett det finns 
möjlighet att digitalisera vår tidskrift ”Distriktsläkaren”. 

SOCIALA MEDIER

Mål 2017: Att under det kommande året utöka antal följare på 
både Facebook och Twitter. Att proaktivt lägga ut DLF:s synpunk-
ter på aktuella teman i svensk sjukvård och i synnerhet allt som 
angår primärvården. 

Vår offentliga Facebooksida ”Svenska Distriktsläkarföreningen” 
hade vid årets slut 251 följare, en ökning med ungefär 100 jmf 
med förra året. Det mest sedda meddelande har haft 3 334 unika 
visningar. Vi har även använt en s.k. hemlig Facebookgrupp, 
”Svenska DLF Intern”, för direkt kommunikation mellan centrala 
och lokala DLF-styrelsen.

Även vårt Twitterkonto (@svdlf ) används flitigt. Vi hade 
nästan 600 följare, en ökning med 250 följare! 

Läkarförbundets ”Förhållningssätt för kommunikation på 
sociala medier” har följts under året. 

Mål 2018: Att under det kommande året utöka antal följare på 
både Facebook och Twitter samt fortsätta använda sociala media 
för att sprida våra åsikter och politik. 
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ÖVRIGT

STIFTELSEN SVENSKA DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGENS 
SAMFOND

Mål 2017: Öka antalet ansökningar, att all avkastning delas ut.

DLF förvaltar Samfonden. Ur fonden skall det delas ut medel till 
behövande medlemmar eller deras efterlevande. Fonden skall 
även bereda distriktsläkare medel för utbildning, utveckling, 
och forskningsverksamhet. Vi har delat ut bidrag till kursavgif-
ter och resor. Så stor del som möjligt av avkastningen på de 
fonderade pengarna skall delas ut. Antal ansökningar 21, antal 
beviljade 10, det delades ut 113 800 kronor. Årets avkastning var 
144 750 kr. De ansökningar som inte beviljas handlar om ansö-
kan av medel till ändamål som inte faller inom våra riktlinjer.

Mål 2018: Fler ansökningar och att en så stor del som möjligt av 
avkastningen kan delas ut.

KASSÖRENS REDOGÖRELSE

Mål 2017: Att skapa en långsiktig, trygg ekonomisk grund.

Föreningen hade sista december drygt 4 096 medlemmar varav 
662 är pensionärer. Medlemsavgifter utgör största delen av vår 
inkomst, i år ca 3,9 miljoner kronor. Tidningen ger också 15 000 
kr per nummer, i år 75 000 för fem nummer. Resultatet av vår 
verksamhet följer i stort budget.

Av DLF:s kapital är 50 % placerade i fonder och 50 % i ränte-
bärande papper. Vi har en långsiktig försiktig strategi. Även i år 
har vi ändrat en del placeringar till följd av vår ändrade place-
ringspolicy där vi inte skall göra placeringar i fossila bränslen, 
tobak och alkohol. Vi har en kassa som är betryggande och 
värdet har ökat under året.

Styrelsen har efter ett tidigare fullmäktigebeslut möjlighet att 
avsätta högst 400 000 kronor per år av vårt kapital för projekt 
inom föreningen. Under året användes 126 469 kronor av dessa.

Mål 2018: Att bevara en långsiktig, trygg ekonomisk grund.
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PROTOKOLL FRÅN FULLMÄKTIGEMÖTET 2017

NÄRVARANDE

Styrelsen
Ove Andersson (ordförande), Marina Tuutma (vice ordförande), Caroline Asplund (kassör),  
Agneta Sikvall (sekreterare), Ulrika Taléus, Rikard Lövström, Viktoria Strömberg, Nadja Schuten-Huitink,  
Helena Grönbacke (DLF:s kansli))

Lokalavdelningar Fullmäktigeledamöter

Blekinge —
Dalarna Gunnar Svärd, Hisham Al-Sabtti
Gotland —
Gävleborg —
Halland Gunnar Claësson, Mats Wasberg
Jämtland Hamid Katouzian
Jönköping —
Kalmar Charlotta Svedlund
Kronoberg —
Mellersta Skåne —
Nordvästra Skåne —
Norrbotten —
Stockholm Gunnar Berglund, Marie-Louise Butler, Eva Collin, Ann Grehan,  

Karl-Patrik Jonsson, Suzana Turkalj Pavlakovic, Ylva Sandström,  
Magnus Sterner, Per Wennerholm 

Sydvästra Skåne Sofia Bengtsson, Oskar Smede
Södermanland —
Uppsala Johnny Sternesjö, Eva Gal Garadnai
Värmland —
Västerbotten Nino Bracin, Roger Jonsson
Västmanland Rune Kaalhus
Västernorrland —
Västra Götaland Dimitrios Kellis, Fredrik Pellmé, Jan-Olof Skalenius
Örebro Heiko Botman, Ann-Marie Terner
Östergötland Carin Larnert Hansson
Östra Skåne —

Hedersgäster
Kerstin Ermebrant, Christina Fabian, Per G Swartling

Inbjudna gäster
Joakim Andersson, Läkartidningen
Martin Ahlström, SYLF
Staffan Ahlkvist, DLF Sörmland
Åsa Ehinger Berling, Avd PP Läkarförbundet
Andreas Fischer, Sjukhusläkarna
Nils Karlsson, Sveriges Läkarförbund Student
Anders Larsson
Anders Nilsson, revisor

Eva Nordin, Mediahuset
Saad Rammo, DLF Sörmland
Jan Rosén, Svenska Företagsläkarföreningen
Benny Ståhlberg, SLCF 
Camilla Sandin Bergh
Anna Segernäs Kvitting, Valberedningen
Carl-Eric Thors, revisor
Hanna Åsberg, SFAM 
Moa Vlastós
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§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Ove Andersson inledde mötet och hälsade full-
mäktigeledamöter och inbjudna gäster välkomna till 2017 års 
fullmäktigemöte.

Mötet ajournerades efter lunch för att låta Ove Andersson 
och Hanna Åsberg presentera Distriktläkarföreningens och 
Svensk Förening för Allmänmedicins gemensamma förslag till 
en Nationell primärvårdsreform för Folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister Gabriel Wikström och Anna Nergårdh, regering-
ens särskilda utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa 
om och modernisera vården med fokus på primärvården, till-
sammans med Anders Henriksson, SKLs förste vice ordförande. 
Förslaget togs emot positivt och alla inbjudna var eniga om 
att primärvården behövde ha en större plats i svensk sjukvård.

Rune Kaalhus, Christina Fabian och Kerstin Ermebrant kom 
med kommentarer.

Årets allmänläkarvän
Ordförande Ove Andersson presenterade ”Årets Allmänlä-
karvän”. Ett pris som bl.a. syftar till att visa fram det som är bra 
i allmänmedicin och vad vi kan åstadkomma. 

Årets allmänläkarvän, Christer Andersson, ”En engagerad 
entreprenör som tror på långsiktighet och kontinuitet som star-
tat primärvård i det kanske mest utsatta området i Göteborg. 
Han har exempelvis hanterat ett stort flyktingmottagande med 
oortodoxa metoder som tolkar på öppna mottagningen. Chris-
ter vill stå för en primärvård med långsiktighet och kontinuitet. 
Vårdcentralen har successivt vunnit befolkningens förtroende 
och ett nybygge vann dessutom ett arkitektpris. En vårdcentral 
med personal att vara stolt över. Christer Andersson visar att 
det går att göra det omöjliga och är en sann allmänläkarvän.”

Christer Andersson höll ett kort tacktal. Han ville framhålla att 
han såg priset som ett pris till hela sin vårdcentral och berättade 
hur de utvecklats sedan vårdvalets införande.

§ 2. Val av ordförande för mötet 
Till mötesordförande valdes Carl-Eric Thors.

§ 3. Val av mötessekreterare samt justeringsmän och tillika 
rösträknare
Till mötessekretare valdes Agneta Sikvall och till justeringsmän 
samt tillika rösträknare valdes Gunnar Svärd och Ann-Marie 
Terner.

§ 4. Upprop
Sekreterare Agneta Sikvall förrättade upprop.

§ 5. Mötets behöriga utlysande
Mötesordförande Carl-Eric Thors redogjorde för stadgarna kring 
mötets behöriga utlysande.

FM beslöt att mötet har behörigt utlysts enligt stadgarna.

§ 6. Fastställande av föredragningslista
Dagordning och föredragningslista fastställdes. Inga övriga 
frågor anmäldes.
 
§ 7. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen granskades i sin helhet av fullmäktige. 
Ove Andersson inledde genomgången med en allmän redo-
görelse över styrelsens verksamhet under verksamhetsåret. 

Suzana Turkalj Pavlakovic hade en fråga.
Agneta Sikvall redogjorde för DLFs arbete om läkaren som 

ledare.
Ove Andersson förtydligade redogörelsen och Benny Stål-

berg berättade om läkarförbundets chefsförenings arbete. 
Ove Andersson redogjorde för DLFs arbete i sjukskrivningsfrå-

gan och framhöll vikten av arbetsgivarens ansvar och vikten av 
företagshälsovård. Marina Tuutma informerade om förbundets 
arbetslivsgrupps (ALG) enkät om läkarnas arbetssituation och 
hur sjukskrivningsfrågan påverkar vårt arbete. Jan Rosén (SFLF) 
berättade om ST-utbildning inom Företagsläkarföreningen. Åsa 
Ehinger Berling presenterade sig och är den som leder arbetet 
om sjukskrivningsfrågan på förbundet. Jan-Olof Skalenius, Caro-
line Asplund, Marina Tuutma, Christina Fabian, Hanna Åsberg, 
Hamid Katouzian, Mats Wasberg, Sofia Bengtsson, Jan Rosén, 

PROTOKOLL FÖRT VID FULLMÄKTIGEMÖTE I 
SVENSKA DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGEN 

DEN 7 APRIL 2017

Svenska Distriktsläkarföreningen

ProSale Signing Referensnummer: 509732

Sc
hu

te
n 
Huit

ink
,N

ad
ja

06
/1

7/
20

18
 1
5:

07
:1

0



-20-

Rikard Lövström, Staffan Ahlkvist, och Suzana Turkalj Pavlakovic 
kom med inlägg.   

Rikard Lövström redogjorde för “Hyrläkarprojektet”. 
Christina Fabian, Nino Bracin, Andreas Fischer, Jan- Olof Skale-

nius, Eva Collin, Ove Andersson, Hamid Katouzian, Kerstin Erme-
brant, Ylva Sandström, Marina Tuutma, Ann-Marie Terner, Carin 
Larnert Hansson, Jan Rosén, Hisham Al-Sabtti, Johnny Sternesjö, 
Dimitrios Kellis, och Charlotta Svedlund, kom med inlägg.

Nadja Schuten-Huitink, delegat i Läkarförbundets Utbild-
nings- och forskningsdelegation (UFO), redogjorde för DLFs 
arbete om utbildning och forskning och om den nyinrättade 
samarbetsorganisationen SAFU. 

Rune Kaalhus, Carin Larnert Hansson, Anna Segernäs Kvitting 
och Martin Ahlström (SYLF) kom med inlägg.

Ulrika Taléus berättade om samarbetet med Svensk Förening 
för Allmänmedicin (SFAM). 

Marina Tuutma kommenterade.
Nadja Schuten-Huitink informerade om hemsida och sociala 

medier.
Caroline Asplund redogjorde för föreningens utgifter under 

verksamhetsåret.

§ 8. Redovisning projekt 
Agneta Sikvall berättade om föreningens olika projekt utanför 
budget. Planeras ingå i årsberättelsen i fortsättningen.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen 
godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9. Revisionsberättelsen
Anders Nilsson föredrog revisorernas revisionsberättelse. Inget 
att anmärka på gällande DLFs verksamhet eller redovisning.

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2016.

§ 11. Motioner och yrkanden
En motion har inlämnats inför fullmäktige.

Hamid Katouzian föredrog avdelning Jämtlands motion om 
bortskriven övertidsersättning.

Marina Tuutma föredrog styrelsens svar. 
Fullmäktige beslöt att bifalla styrelsens svar och motionen.

§ 12. Fastställande av årsavgift för 2018 samt budget för 
år 2017
Caroline Asplund redogjorde för DLFs budgetförslag.

Fullmäktige beslöt att godkänna budget för 2017 enligt redo-
visning från Caroline Asplund samt beslöt även att årsavgiften 
blir oförändrad 864 kronor för år 2018. 

§ 13. Val av vice ordförande och styrelseledamöter
Anna Segernäs Kvitting redogjorde för valberedningens för-
slag på nya styrelseledamöter. Till posten som ordförande 
föreslog valberedningen fyllnadsval av Marina Tuutma på 1 år. 

Fullmäktige beslöt fullmäktige att välja Marina Tuutma till ord-
förande under 1 år. Till posten som vice ordförande föreslog 
valberedningen nyval av Nadja Schuten-Huitink. Fullmäktige 
beslöt att välja Nadja Schuten-Huitink till vice ordförande under 
2 år. Till posten som sekreterare föreslog valberedningen nyval 
av Ulrika Taléus. Fullmäktige beslöt att välja Ulrika Taléus till 
sekreterare under 2 år. 

Till posterna som övriga styrelseledamöter föreslog valbered-
ningen nyval av Camilla Sandin Bergh och Johnny Sternesjö på 
två år samt fyllnadsval av Anders Larsson på 1 år. Fullmäktige 
beslöt att välja Camilla Sandin Bergh och Johnny Sternesjö, 
båda med 2 års mandat samt välja Anders Larsson som fyll-
nadsval under 1 år. 

Övriga i styrelsen, ej föremål för val under 2017, var Rikard 
Lövström och Caroline Asplund. 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter, auktoriserad 
revisor samt auktoriserad revisorsuppleant
Valberedningen föreslog omval av Anders Nilsson och Carl-
Eric Thors som ordinarie revisorer samt omval av Daniel Mella 
och nyval av Rune Kaalhus som revisorssuppleanter. Samtliga 
föreslagna valdes av fullmäktige för en mandattid på ett år.

Som auktoriserad revisor valdes Lars Erik Engberg, som supp-
leant Anna Wretholm på ett år. 

§ 15. Val av fullmäktige i Läkarförbundet samt personliga 
ersättare för dessa enligt Läkarförbundets stadgar
Valberedningen föreslog följande ledamöter till Sveriges Läkar-
förbunds fullmäktige 2017.

Ordinarie Personliga suppleanter
Caroline Asplund Ylva Kristoferson
Ulrika Taléus Viktoria Strömberg
Johnny Sternesjö Rune Kaalhus
Anders Larsson Nino Bracin
Nadja Schuten-Huitink Gunnar Svärd
Rikard Lövström Kerstin Ermebrant
Camilla Sandin Bergh Agneta Sikvall

Ordinarie fullmäktige och suppleanter valdes enligt förslaget 
ovan.

Anne-Marie Terner frågade om det behövs så många supp-
leanter.

§ 16. Val till valberedningen
Till ledamot i valberedningen föreslogs Viktoria Strömberg (3 
års mandattid). Som suppleant i valberedningen föreslogs Nino 
Bracin. I valberedningen ingår dessutom sammankallande Britt 
Bergström (mandattid till 2019).  Bengt Jönsson (mandattid till 
2018) har inte möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och Agneta 
Sikvall föreslogs som fyllnadsval ett år i hans ställe. Fullmäktige 
valde Viktoria Strömberg (mandattid till 2020) som ledamot i 
valberedningen, Agneta Sikvall som fyllnadsval till 2018 och 
Nino Bracin som suppleant.  
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§ 17. Nästa års fullmäktigemöte
Beslöts att hålla 2018 års fullmäktigemöte fredagen den 13 april.

§ 18. Avslutning
Ordförande för fullmäktigemötet, Carl-Eric Thors förklarade 
årets fullmäktigemöte avslutat. Nytillträdde ordförande Marina 
Tuutma tackade samtliga deltagare för nedlagt arbete och spe-
ciellt tack till Helena Grönbacke för ännu ett år av mycket bra 
välorganiserat arbete vid DLFs kansli. Dessutom avtackning av 
Agneta Sikvall och Viktoria Strömberg som lämnar DLFs styrelse.

Vid protokollet 

Agneta Sikvall
Sekreterare

 Justeras

 Carl-Eric Thors
 Mötesordförande

 Gunnar Svärd

 Anne-Marie Terner  
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Marina Tuutma

Titel, Organisation Ordförande, DLF

Datum & Tid 2018-02-27 10:42:07 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46732393936)

Identifikations-id id71d33501a9d441218dd6913ed1ceec9f

Namn Anders Larsson

Titel, Organisation Ledamot, DLF

Datum & Tid 2018-02-27 11:17:52 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46738174798)

Identifikations-id id498cc76b918042d88ed08d5675174f50

Namn Camilla Sandin Bergh

Titel Ledamot

Datum & Tid 2018-02-27 11:52:07 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46708993830)

Identifikations-id idcb290ce179034e12bf4effa1006077c6
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Namn Caroline Asplund

Titel, Organisation Kassör, DLF

Datum & Tid 2018-02-27 17:46:39 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46707360357)

Identifikations-id ida3050490d8e041abb84d0d48186fc13d

Namn Ulrika Taleús

Titel, Organisation Sekreterare, DLF

Datum & Tid 2018-02-27 19:28:23 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46704093835)

Identifikations-id id0dc0e3da8e124400984bd565493c4287

Namn Rikard Lövström

Titel, Organisation Ledamot, DLF

Datum & Tid 2018-02-27 23:18:06 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46704951534)

Identifikations-id id1c24d9720a84469ea24e47cdb29c630c
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Namn Johnny Sternesjö

Titel, Organisation Ledamot, DLF

Datum & Tid 2018-02-28 17:31:03 +07:00

Identifikationstyp SMS (+46707866874)

Identifikations-id idfcaa33d4be374ddda9bc1c2f43589e01

Namn Nadja Schuten-Huitink

Titel, Organisation Vice ordförande, DLF

Datum & Tid 2018-03-02 16:46:13 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46707218817)

Identifikations-id id124886d57f314f4a9e04c41c8a954aba

Signatursida 3 av 3
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