
Per ”Pelle” Swartling, före detta föreningsordförande 
1980–84 och hedersmedlem i Svenska Distriktsläkar-
föreningen har avlidit efter en längre tids sjukdom.

Efter studier i Göteborg och därefter tjänstgöring vid 
olika sjukhus blev Per 1969 utnämnd till provinsialläkare. 
Initialt tjänstgjorde Per i Varberg men flyttade på 70-talet 
till Uppsala där han från 1979 blev vårdcentralchef i Tierp. 
I Tierp kom han att arbeta i två omgångar fram till 2010, 
med ett längre avbrott som medicinalråd på Socialstyrelsen 
(93–99).

Per hade sedan studentåren ett engagemang i medicinsk 
utbildning och sjukvårdspolitik. Detta ledde till ett tidigt 
fackligt engagemang i Svenska Distriktsläkarföreningen. Per 
var föreningens ordförande 1980–84 och blev vice ordföran-
de i Sveriges Läkarförbund de följande åren 1985–87. Hans 
insatser bidrog starkt till att allmänmedicin blev en egen spe-
cialitet 1981 med fastlagd utbildningsgång och kompetens-
krav.

Per var alltid intresserad och öppen för alla. Hans sätt att 
vara bidrog alltid till en positiv anda, vilket vi under de sista 
åren fick bevittna då Per alltid deltog under föreningens full-
mäktigemöten fram till 2017. Var frågeställningen intressant 
ville Per ofta fortsätta att diskutera även efter mötet var slut. 
Alltid medlyssnande nyfikenhet och alltid med kloka reflexio-
ner.

Föreningen sörjer vår hedersmedlem och vän.

För Svenska Distriktsläkarföreningen
Ove Andersson f.d. ordförande

Kerstin Ermebrant, distriktsläkare från Tännäs och 
mångårig facklig vän, har plötsligt gått bort i en ålder 
av 75 år. Kerstin var en av Svenska Distriktsläkarföre-

ningens hedersledamöter och kom att arbeta inom föreningen 
under fem decennier, från 1978 fram till sin död. Hon var 
föreningens ordförande 1984–1990 och kom sedan att fort-
sätta arbetet inom föreningen, lokalt inom DLF Jämtland, 
och också periodvis som ledamot i Svenska Distriktsläkarföre-
ningens styrelse.

Arbetsmiljö och en distriktsläkares förutsättningar var frå-
gor som Kerstin alltid framhävde. Hon tog fram de beräk-
ningar som ledde fram till kravet på 1 specialist i allmänmedi-
cin/1 500 invånare och lyfte vid varje möte värdet av att jobba 
med arbetsmiljölagstiftning, arbetstidslagstiftning, skyddsom-
bud och återkom flitigt som motionär inom föreningen inom 
dessa områden. Hon låg bakom många medlemsenkäter och 
bidrog också till framtagandet av föreningens förslag till natio-
nellt primärvårdssystem, Protos, 2004.

Kerstin såg det som en hederssak att alltid stå på en fast 
grund gällande det fackliga arbetet. Antingen genom använd-
andet av formella medel som lagstiftning eller genom att ba-
sera åsikter och politik på medlemmarnas kunskap och åsikter 
i frågor. Kerstin var, trots tydliga åsiktsskillnader, alltid tydlig, 
klar och respektfull. Detta gjorde henne till en i alla samman-
hang väldigt respekterad representant för föreningen.
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Till minne av två hedersmedlemmar i DLF
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