
I april hade DLF i vanlig ordning ordförandekonferens och 
fullmäktigemöte som båda hölls på Villagatan. Det var 
som alltid givande att träffa representanter från lokalför-

eningarna och utbyta erfarenheter med varandra.
På ordförandekonferensen informerade Läkarförbundet 

om kollektivavtal och arbetstidsregler och Heidi Stensmyren 
visade resultat från senaste Novusundersökningen där man 
bland annat kunde se att av de invånare som saknar fast lä-
karkontakt vill hela 80 procent ha det. Johnny Sternesjö re-
dovisade en uppföljning av hur det går ute i landet när det 
gäller DLFs åtgärdsprogram för en attraktiv primärvård. Sju 
delföreningar hade svarat och det visade sig att de landsting 
som kunde pricka av flest checkpunkter på listan (Östergöt-
land, Kronoberg, Skåne och Dalarna) också hade en minskad 
hyrpersonalkostnad i primärvården.

Årets fullmäktigemöte inleddes med att titta på en av 
Läkarförbundets primärvårdsfilmer från Trygg vård. Rikard 
Lövström presenterade sedan Årets allmänläkarvän Mikael 
Hoffmann som idogt försvarat allmänmedicinska kvaliteter 
för behovsstyrd vård och mot felprioriteringar i vården. Vi 
fick lyssna till Åke Åkesson och hans berättelse om "Borg-
holmsmodellen" och en inblick i Hemsjukhuset, Sveriges 
största sjukhus. Enligt modellen är antalet distriktsläkare 
och ett avgränsat uppdrag med listningstak nyckelfaktorer 
för en bra arbetsmiljö i primärvården. Anders Henriks-
son, SKLs förste vice ordförande, fick sedan möjlighet att 
kommentera. Han är tveksam till ett generellt, nationellt 
listningstak utifrån svårigheten att ange en rimlig siffra på 
grund av den stora variationen i uppdrag och resurser över 
landet. Anders pratade om en pågående omställning av 
svensk sjukvård som bör ske systematiskt i små steg under 
en tioårsperiod där man bör utgå från patientens behov och 
förutsättningar. Det finns ett behov av en nära vård som 
involverar flera aktörer än primärvård, och kommun och 
nya digitala lösningar är en förutsättning. Det krävs även ett 
uthålligt, modigt ledarskap där man utnyttjar kraften från 
personalen och patienterna.

Läs gärna mera om fullmäktigemötet (sidan 13), 
Årets allmänläkarvän (sidan 17) och ordförandekonfe-
rensen (sidan 21) i detta numret.

Ny styrelse
Fullmäktigemötet avslutades med att avtacka Rikard Löv-
ström som lämnar DLFs styrelse och Nadja Schuten-Huitink 
som tar en paus från styrelseuppdraget av familjeskäl (se sepa-
rat ruta på nästa sida om Nadja). Rikard kommer fortsätta sitt 
arbete med IT frågor på Socialstyrelsens enhet för informatik 
och e-hälsa samt vara delaktig i centralstyrelsens arbete som 
adjungerad ledamot. Staffan Ahlkvist och Heiko Botman väl-

komnades in i styrelsen som nya ledamöter. Johnny Sternesjö 
tog över vice ordförandeposten efter Nadja.

Politik
Valåret är i full gång och de sjukvårdspolitiska debatterna 
duggar tätt. De fyra Allianspartierna vill införa en primärvård 
utifrån den norska modellen för att minska köer, ojämlikhet 
och öka kontinuiteten. Även Sverigedemokraterna kan tänka 
sig en norsk husläkarmodell, medan övriga partier säger nej. 
KD önskar rejäla reformer där man bland annat föreslår att 
primärvårdens åtagande måste definieras på nationell nivå och 
inkludera ett tydligt preventivt uppdrag. Man vill ha listning 
på läkare, möjlighet att sätta tak för listning och kan tänka 
sig att avsätta 5 miljarder till en förstärkt primärvård. Även 
centern kan tänka sig ett listningstak som en möjlighet men 
inte tvång.

Det gäller för DLF att hänga med i debatten. Flera av för-
slagen ligger i linje med våra åsikter men inte alla och vi i 
centralstyrelsen fortsätter arbetet med att sprida vår syn på 
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vad som är en god nära vård. Undertecknad har tillsammans 
med Maria Wolf från SFAM träffat Karin Rågsjö, riksdags-
ledamot, utskottsansvarig Socialutskottet samt vänsterpartiets 
talesperson i hälso-och sjukvårdsfrågor. Karin efterfrågade 
tydligare statliga styrmodeller men är emot ett helt förstatli-
gande av sjukvården. Det framkom en viss tveksamhet kring 
listningstak men DLF/SFAM betonade att någon form av 
begränsning/tak är ett måste om man vill få en patientsäker 
primärvård med möjlighet till kontinuitet, tillgänglighet och 
en rimlig arbetsmiljö. Vi var eniga i att den behovsstyrda till-
gängligheten i primärvården behöver bli bättre.

Almedalen
Jag vill passa på att i sommar välkomna Er till Almedalen och 
DLFs två seminarier.

Tisdag 3/7 Effektivare primärvård med ny teknik! Anders 
Henriksson och Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, 
Stockholms läns landsting, kommer att medverka. Moderator 
är Rikard Lövström.

Onsdag 4/7 Doktor på riktigt – unga läkares tankar om 
framtiden. Göran Stiernstedt, Statlig utredare, Regeringskan-
sliet samt Susanna Ahltini, Distriktsläkare, Region Gotland 
kommer att medverka. Moderator är Camilla Sandin Bergh.

Se nu till att njuta av allt det goda som sommaren har att 
erbjuda så hörs vi igen till hösten.

Allt gott!

Ulrika Taléus
Sekreterare

Du hittar oss på Facebook
och på vår hemsida:

www.facebook.com/Distriktslakarforeningen
www.slf.se/svdlf

AVGÅTT FRÅN STYRELSEN – MEN ÄR KVAR
Jag kommer att ta en paus från styrelsearbetet kommande 
året, men fortsätter som webmaster, UFO och SAFU ledamot. 
Så ni kommer att höra från mig lite grann ändå.

Min 9-åriga son har fått en allvarlig sjukdom och är i behov 
av en stamcellstransplantation. Som ni förstår kommer det 
att kräva mycket av min tid. Under de senaste månader har 
jag redan fått uppleva sjukvården från patientsida vilket jag 
helst hade undvikit men som också gett mig nya insikter om 
hur det fungerar i praktiken när man ha att göra med sjuk-
vård inom 3 olika landsting och lasarett. Min upplevelse är 
att de allra flesta individer som vi möter gör sitt yttersta bästa 
för att vi ska få en bra vård men att det finns klara brister i hur 

systemen fungerar. Tänk t.ex. 3 olika journalsystem som inte 
kommunicerar med varandra, journalanteckningar/provsvar 
som måste faxas, kontakt med 26 olika läkare och ännu fler 
sjuksköterskor m.m.

Jag kan inte låta bli att ha med en facklig 
blick över det hela och kommer att ta med 
alla erfarenheter i mitt arbete framöver.

Vi hörs!

Nadja Schuten-Huitink
f.d V. Ordförande i DLF
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