
Ann-Marie Terner, Ordförande i Örebro läns distrikts-
läkarförening och med delat ordförandeskap även i 
Örebro Läkarförening har allt för tidigt gått bort, 

hastigt och oväntat. Vi är många, som efter att beskedet nåd-
de oss, tänker att vi ska vara rädda om det vi har och göra rätt 
prioriteringar i livet.

Under många år har vi träffats genom Läkarförbundet: 
på Fullmäktige, Representantskap, Ordförandekonferenser, 
ULF-möten och i Steningevik. Ann-Marie var en person med 
humor, värme och generositet, alltid engagerad. I diskussioner 
kunde man lita till att det kom kloka ord från Ann-Marie. Var 
det något som var oklart i det som sades var det ofta Ann-Marie 
som ställde frågor så att alla förstod bakgrund och innebörd.

I Steningevik, på våra DLF-träffar fick vi ta del av en out-
tröttlig sida hos Ann-Marie, bl a i det arbete som hon via DLF 
och Läkarföreningen drev i frågan om den ohållbara arbets-
miljön. Det gav oss alla inspiration att Läkarföreningen i Öre-
bro via Arbetsmiljöverket kunde ställa krav på att arbetsgiva-
ren kontinuerligt skulle sköta och redovisa uppföljningar av 
hurdan arbetsmiljön var, för varje specialist i allmänmedicin, 
månadsvis. Ann-Marie brann för en stark primärvård.

Ann-Marie var också delaktig i valberedningen till DLF:s 
centralstyrelse under flera år. Många långa, engagerade samtal 
utbyttes över telefonen för att på bästa sätt få en aktivt arbetan-
de styrelse med engagerade kollegor. Otaliga mail skickades. 

Det är tomt utan de samtalen. Det är tomt utan Ann-Marie.
Familjen med maken Leif, barnen Emma, Hanna och Lina 

betydde mycket. Semestrarna på Öland ihop med familjen var 
det stående och återkommande, där Ann-Marie laddade sina 
batterier och njöt av naturen.

Sista gången vi sågs, på ordförandekonferensen ett par da-
gar före Ann-Maries bortgång, promenerade vi mot huset där 
middagen skulle intas. Vi hade båda telefoner som pockade 
på vår uppmärksamhet. Vi konstaterade då att det kanske blev 
lite för mycket av den varan, men att vi också faktiskt aktivt 
valde att ta del av informationsflödet även när det kunde räk-
nas som ledig tid. Den nyfikenheten och det ansvarstagandet 
var typiskt Ann-Marie.

Örebro län har mist en facklig kraft som är svår att ersätta. 
Ann-Marie jobbade hårt på att få fler att engagera sig fackligt 
och hade ofta med sig yngre kollegor på våra träffar som vi får 
hoppas tar vid där Ann-Maries fackliga gärning slutade.

Vi kommer sakna Ann-Marie som en mycket kompetent 
yrkeskvinna och kollega, men kommer ännu mer sakna hen-
nes engagemang, värme och glädje. Jorden är en person fatti-
gare, himlen en ängel rikare. Tack för allt.

För Svenska Distriktsläkarföreningen
Carin Lanert Hansson, Anna Kvitting,

Agneta Sikvall, Paula Wallmon

Minnesord Ann-Marie Terner
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Jag är glad att jag trots tveksamhet 
tackade ja till DLF styrelsen i Öre-
bro för två år sedan och fick chan-

sen att arbeta en tid med Ann-Marie. 
Hon fick engagemanget att smitta av 
sig och växa, aldrig pressande utan upp-
muntrande. Hennes positiva realism, 
varma men beslutsamma sätt och livs-
glädje är det som återkommer till mig. 
I stunder där det fackliga arbetet känns 
tungt och primärvårdens framtid dyster 
går tankarna till hur Ann-Marie skulle 
resonerat. Jag hör hennes skratt inom 
mig- oavsett hur eländig arbetssituatio-
nen var så var det var mycket skratt på 
våra fackliga möten. Det ger mig kraft. 
Ann-Maries insats för primärvården 
och distriktsläkarna i Örebro är ovär-
derlig. Vill bifoga motiveringen när 
hon 2014 fick pris för bästa allmänme-

dicinska insats vid SFAM-dagar Öre-
bro-Värmland;

”För att med ett varmt hjärta, en dis-
kret framtoning och en stor klokhet, uthål-
ligt ha arbetat för att stärka primärvården 
i allmänhet och det allmänmedicinska 
innehållet i synnerhet. Alltid med patien-
tens bästa för ögonen och alltid med ett 
stort tålamod, oavsett om arbetet bedrivs 
fackligt eller i andra forum”.

Jag och mina kollegor kommer sakna 
hennes person, erfarenhet och arbete 
oerhört.

Anna Gustafsson
ST-läkare allmänmedicin,

sekreterare DLF Örebro

Vår kära kollega Ann-Marie Terner
har hastigt lämnat oss
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Kallelse fullmäktigemöte


