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1 Fackligt arbete 

1.1 Lönerevision 2018 

Vi har i föreningens styrelse under året arbetat med bland annat lönefrågor. I april 2017 

slöts ett nytt löneavtal mellan SKL och Läkarförbundet. Ett avtal om 6,5 % fördelat över 

tre år och med fortsatt möjlighet för läkarföreningen att med arbetsgivaren få förhandla 

fördelningen av revisionspotten. 

Lönerevisionen 2018 inleddes vid årsskiftet då en överenskommelse slöts mellan 

arbetsgivare och läkarföreningen om process och innehåll. Diskussioner fördes 

inledningsvis på Region Skåne nivå, sedan på förvaltning Sund nivå och därefter på 

division Helsingborgs lasarett, Hälsostaden, psykiatrin, primärvården, Helsingborgs 

kommun och ASIH (Kryh). 

I lönerevisionen 2018 var det garanterade utfallet 2 %. I stort fungerade processen bra 

även om vi på vissa ställen önskar förbättrade rutiner framledes. Utfallet blev 2,2 % för 

distriktsläkare medan varken överläkare eller specialistläkare inom Sund och 

Hälsostaden kom upp till 2 %. Sammantaget i Sund blev utfallet 1.98 % vilket är lägst i 

Region Skåne och något vi inte är nöjda med.  

Vi är heller inte nöjda med att vi i Skåne har Sveriges lägsta ingångslöner för AT-

läkare. Detta i kombination med att Helsingborg ligger besvärande lågt på AT-

rankingen är en utmaning för såväl fack som arbetsgivare. 

Medellönerna efter lönerevision 2018 för förvaltning Sund: 

Befattning Medellön 2017 Medellön 2018 

Överläkare 76 193 kr 77 905 kr 

Distriktsläkare 78 613 kr 79 660 kr 

Specialistläkare 63 804 kr 66 503 kr 

Underläkare leg/ST 43 395 kr 44 082 kr 

AT-läkare 31 347 kr 31 431 kr 
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Under 2018 gjordes tillsammans med HR avdelningen en lönekartläggning för 

Hälsostaden som inte kunde påvisa några oskäliga eller diskriminerande löneskillnader. 

Lönekartläggningen inom Sund visade dock att för gruppen distriktsläkare fanns en 

skillnad i medellön mellan kvinnor och män som ej kunde förklaras. Lönejustering för 

de kvinnliga distriktsläkarna kommer genomföras under 2019 och 2020. 

 

1.2 Arbetsmiljö 

1.2.1 Helsingborgs lasarett 

Förutom arbetet med löner så har vi arbetat med läkarnas arbetsmiljö. Frågor rörande 

Nya Helsingborgs Sjukhus och ombyggnationer på sjukhusen i Helsingborg och 

Ängelholm kräver tid och engagemang av våra förtroendevalda.  

I Helsingborg är det svårt att samla läkare till möten sedan matsalen stängdes. Det finns 

inte längre någon bra lunch/mötesplats och detta gör det allt svårare att upprätthålla 

intresset för kollegial samverkan och fackliga frågor som t.ex. arbetsmiljö och 

funktionalitet vid utformningen av nya byggnader och IT-system. Det är också svårt att 

rekrytera nya fackliga förtroendevalda då bekantskapen mellan läkare av olika 

specialiteter minskar när man inte längre kan ses i matsalen.  

Nya jourrum i Helsingborg kommer att tas i bruk under våren. 

Sjukhusen, framför allt i Helsingborg, plågas fortsatt av vårdplatsbrist och brist på 

operationskapacitet. Detta förvärras av brist på sjuksköterskor. Hyrpersonal krävs för att 

vården ska fungera medan detta i sin tur försämrar kontinuiteten och 

samhörighetskänslan i verksamheten.  

Arbetsmiljön på akutmottagningen i Helsingborg är en stadig stötesten. 

Överbeläggningsproblematiken som kraftigt tilltagit sedan 2014 ledde under sommaren 

till att överbelagda patienter flyttades från akuten till avdelningarna där bristen på 

sjuksköterskor tilltog.  

En omorganisation för linjelöshet i patientmottagandet på akutmottagningen planerades 

till v.10 utan vare sig samverkan med övriga kliniker eller lagstadgade risk- och 

konsekvensanalyser. Denna lyckades vi få lagd på is tills vidare.  

1.2.2 Primärvården 

Primärvården präglas av kapacitansbrist. Flera vårdcentraler har svårt med 

läkarbemanningen och det fattas också viktiga personalkategorier som psykologer och 

kuratorer vilket gör läkarnas ansvarsområden allt mer gränslösa till förfång för 

arbetsglädjen. Enbart två av 22 vårdcentraler har läkare som chefer vilket vi tror är 

negativt. Gabriella Welander har utsetts till huvudskyddsombud för primärvården och 
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har tagit tag i problemen på vårdcentralen Närlunda där medlemmarna samlats för en 

konstruktiv diskussion.  

1.2.3 Hälsostaden 

I Hälsostaden har vi bevakat frågan om arbetsplatser/läkarexpeditioner på de två 

nybyggda vårdavdelningarna för rehabilitering och strokevård. Avdelningarna med plats 

för 14 + 14 = 28 patienter byggdes avsiktligt, trots våra uttalade skriftliga protester, utan 

dedikerade arbetsplatser för läkarna som förväntades sköta allt avdelningsarbete och 

handledningen av yngre kollegor på s.k. teamexpeditioner. Något som snabbt visade sig 

omöjligt varför istället vårdrum fick tas i anspråk. Frågan är fortfarande inte definitivt 

löst. Nu kommer sannolikt ett dagrum med pentry att anvisas som läkarexpedition under 

2019. Frågan om arbetsplatser för läkarnas avdelningsarbete och handledning av 

kollegorna är högaktuell och måste bevakas i och med nybyggnationerna. 

I Hälsostaden har vi också reviderat och förhandlat om jourschablonen så att man nu 

tekniskt i HR systemet möjliggjort för kollegorna att få ut sin fredagsersättning. Denna 

kommer att utbetalas retroaktivt men bara gällande de sista två åren och för de 

föregående åren har vi förhandlat fram en utbildningspott för våra ST-läkare att 

användas de kommande tre åren. Ett nytt arbetsrum för underläkarna har färdigställts. 

Otjänliga, fuktiga och mögliga omklädningsrum i källaren har stängts och nya inretts. 

Vi har i nya byggnaderna tagit i bruk personalloungen med alla nya fina konferensrum 

med utsikt över ån och staden för möten, träffar och utbildningar. 

1.2.4 Psykiatrin 

Inom psykiatrin har personalen en pressad arbetssituation som behöver lösas både 

omedelbart och långsiktigt. BUP i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona kämpar 

med långa och växande köer samt att personal säger upp sig. 

Inom psykiatrin ledde hyrläkarstoppet som infördes 2018 till ett lönetillskott för läkare 

som arbetar på underbemannade enheter. Kostnaderna för hyrsjuksköterskor har istället 

skenat. 

 

1.3 Mötesdeltagande 

NVSL har tillsammans med de andra lokalföreningarna i Skåne samarbetsorganet 

Läkarförbundet Skåne (LFS). Där diskuteras ämnen av regional karaktär som budget, 

organisationsfrågor och de ämnen som berörs av regional samverkan. LFS har under 

året haft 11 styrelsemöten där Nordvästra Skånes läkareförening varit närvarande vid 

samtliga. 
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Inom Region Skåne skedde under 2018 en omorganisation för inrättandet av sjukhus 

med närvarande sjukhuschefer. Sedan årsskiftet är därför förvaltning Sund avvecklad 

till förmån för separata förvaltningar som psykiatri, primärvård, Hälsostaden och Skånes 

sjukvård Nordväst. Detta är en utveckling föreningen har ställt sig positiv till under lång 

tid trots att processen med att tillsätta sjukhus- och förvaltningschefer samt utökade 

nivåer för samverkan tagit mycket förtroendemannatid och kraft i anspråk genom möten 

på flera nivåer.  

Inom förvaltning Sund har representanter i styrelsen närvarat vid regelbundna 

informella träffar med ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och deltagit i 

samverkan med förvaltningsledningen.  

Styrelsen har även representerat medlemmarna i Läkarförbundets nationella arbete. Vi 

har deltagit i representantskap, fullmäktige och svarat på remissen Läkarförbundets 

ledarskapspolicy.  

Anders Wihlborg och Mario Medina representerade NVSL på Läkarförbundets 

fullmäktige. Till förbundets fullmäktigt inlämnade vi fyra motioner: Två gällde 

kartläggning, lönesättning och rådgivning vid förlängda AT- och ST-tjänstgöringar 

såsom forskar-AT/ST eller ledarskaps-AT/ST. En tredje motion gällde att förbundet i 

sitt opinionsarbete skulle verka för att fler vårdcentraler ska ledas av läkare genom att 

göra arbetet mer attraktivt och den fjärde motionen föreslog att förbundet skulle verka 

för att alla verksamhetsområden där verksamhetschefen inte är läkare skulle ha 

uppdraget kring läkemedelsinformation delegerat till en annan ansvarig läkare. 

Motionerna var en framgång. Av de elva att-satserna bifölls sju, tre ansågs besvarade 

och endast en avslogs.  

Föreningen har via Thomas Zilling och Mario Medina varit representerad vid 

lokalföreningarnas representantskapsmöten i Stockholm. Thomas Zilling har även 

deltagit vid ordförandekonferensen i Stockholm. 

På lokal nivå har vi anordnat två lunchmöten tillsammans med Sjukhusläkarföreningen 

där sjukhuschef Harald Roos berättat om sina visioner och farhågor. Där redovisades 

också lite om utfallet av lönerevisionen 2018. Antalet besökare var inte det önskade. 

Däremot blev intresset mycket stort från såväl yngre som årsrika medlemmar då vi 

under våren anordnade en pensionskväll. Vi har tillsammans med Läkarförbundet Skåne 

ordnat en lokal baskurs för klinikombuden i Skåne. 

Styrelsen ser i organisationen och i medlemskåren tecken på ett allt mer uppdrivet 

tempo i sjukvården i Nordvästra Skåne. Detta i kombination med faktorer som ger 

läkarna krympande möjligheter till inflytande över den egna arbetssituationen skapar 

negativa hälsoeffekter. Vi arbetar därför med att anordna en medlemskväll med temat 

Hållbart arbetsliv den 16 maj från kl. 17 på Marina Plaza. Mer information följer. 
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2  Facklig representation 

2.1 Styrelse 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt varit på internat i Ängelholm. 

Styrelseledamöterna uppbär ingen ersättning för sitt uppdrag. Läkarföreningen 

disponerar fyra timmar per medlem enligt Förtroendemannalagen. Styrelsen har mellan 

sig fördelat ca 3 200 timmar facklig tid för sitt uppdrag. 

Styrelsen i NVSL har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Marie Wedin  

Vice ordförande: Petter Tyrberg 

Sekreterare:  Pär-Inge Bergkvist 

Kassör:             Per Hammarlund 

 

Ledamöter:    Ebba Jarlman   Malin Ankardal 

    Cecilia Rydén   Malin Zimmerman 

    Mario Medina   Emma Buregård 

     Gabriela Welander  Thomas Zilling 

  

Följande personer har under verksamhetsåret haft förtroendeuppdrag i NVSL: 

 Seniorutskott: Anders Wihlborg 

 Kollegiala rådgivare: Anders Varenius, Göran Lilja och Johan Kalén. De 

kollegiala rådgivarna arbetar utan journalföring, med sekretess och respekt för 

den personliga integriteten. 

 

 Valberedningen: Mats Bläckberg, Matilda Varenius och Anders Lundgren. 

 

 Revisorer: Åke Hallquist och Therese Glaumann samt suppleant Christian 

Areskoug 

Under året har styrelsen reviderat föreningens stadgar. Styrelsens förslag har godkänts 

av Förbundsstyrelsen som en del i processen av att godkännas av årsmötet 2019.  

2.2 Klinikombud 

Styrelsen har i sitt arbete stor nytta av kontaktnätet klinikombud. NVSL har i 

skrivandets stund sammanlagt 42 utsedda klinikombud som representerar 

Läkarförbundet i samverkan ute i verksamheterna: 
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AT-läkarna   Björn Gunnarsson  Helsingborgs lasarett 

Barn och ungdom   Helen Rosenqvist  Helsingborgs lasarett 

Diagnostik, Klinisk fysiologi Maria Yngvesson  Helsingborgs lasarett 

Diagnostik, Röntgen  Jadranka Cokalic  Helsingborgs lasarett 

Diagnostik, Röntgen  Klas Olsson    Helsingborgs lasarett 

Hud    Therese Glaumann  Helsingborgs lasarett  

ÖNH    Anders Kleberg   Helsingborgs lasarett 

Kirurgi    Christian Areskoug   Helsingborgs lasarett 

Ortopedi    Malin Zimmerman  Helsingborgs lasarett 

Ortopedi   Ebba Jarlman   Helsingborgs lasarett 

Specialiserad medicin  Malin Ankardal   Helsingborgs lasarett 

Specialiserad medicin  Maria Macek    Helsingborgs lasarett 
Infektion   Cecilia Rydén    Helsingborgs lasarett 
Infektion:   Anna-Clara Ivarsson  Helsingborgs lasarett 
Urologi    Mats Bläckberg   Helsingborgs lasarett 
Vuxenpsykiatri   Henrik Jönsson    Helsingborgs lasarett 

AT-läkarna    Maria Vikbrant   Ängelholms sjukhus 

Barn och ungdom  Eva Edlund     Ängelholms sjukhus 

Kirurgi     Jussi Tyger    Ängelholms sjukhus 

Medicinskt centrum   Per Hammarlund    Ängelholms sjukhus 

Ortopedi, Aleris   Herbert Franzén   Ängelholms sjukhus 

Rehab/strokeavd.   Björn Hedström   Ängelholms sjukhus 

och mottagning    

Diagnostik, röntgen   Axel Johansson   Ängelholms sjukhus 

Ögon, Aleris     Torsten Ehrner    Ängelholms sjukhus 

Öron     Claes Rönnhed    Ängelholms sjukhus 

 

Närsjukvård Nordväst  Fredrik Kymle   Landskrona lasarett 

AT-läkarna   Johanna Olsson   Landskrona lasarett 

Centrum   Alma Hasanbegovic  Vårdcentral 

Delfinen   Anna Berggreen   Vårdcentral 

Delfinen   Axel Milton    Vårdcentral 

Förslövs vårdcentral   Elinor Torle   Vårdcentral 

Landborgen vårdcentral  Torun Strömberg   Vårdcentral 

Laxen    Erika Nilsson   Vårdcentral  

Planteringens vårdcentral  Roland Törnros   Vårdcentral 

Ramlösa vårdcentral   Maja Stojanovic   Vårdcentral 

Rydebäcks vårdcentral   Gabriela Welander   Vårdcentral 

Råå vårdcentral   Eva Zembron-Björk   Vårdcentral 

Svalöv vårdcentral  Jan Dunfjäll   Vårdcentral 

Åstorps vårdcentral   Åsa Theander   Vårdcentral 

 

Palliativa enheten   Marina Ornell 

Skolläkarna/Elevhälsan  Christina Lindgren  Helsingborg 

Skolläkarna/Elevhälsan  Lisa Brange (endast samverkan) Ängelholm 
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Föreningen saknar dock klinikombud på vårdcentralerna i Laröd, Påarp-

Mörarp, Klippan, Ljungbyhed, Örkelljunga och Sjöcrona i Höganäs, men 

även på Drottninghög, Närlunda och Husensjö i Helsingborg samt på 

vårdcentralen Söderåsen i Bjuv och Tornet i Landskrona. På Helsingborgs 

lasarett saknas klinikombud på akutcentrum, AnOpIva, ögonkliniken samt 

för obstetrik och gyn. På Ängelholms sjukhus finns inga klinikombud på 

hud och på gyn. Inom psykiatrin saknas klinikombud på BUP. 

2.3 Samverkansrepresentanter 

Ansvaret för det läkarfackliga arbetet vid Helsingborgs lasarett har legat på Marie 

Wedin, Pär-Inge Bergkvist, Cecilia Rydén, Ebba Jarlman, Malin Ankardal och Malin 

Zimmerman. Vid sjukhuset i Ängelholm har Per Hammarlund, Petter Tyrberg och 

Emma Buregård fört Läkarförbundets talan och inom primärvården Gabriela Welander 

och Mario Medina. Läkarna inom psykiatridivisionen har representerats av Thomas 

Zilling samt Erik Dahlman, ordförande i Mellersta Skånes Läkarförening (MSL). 

Våra huvudskyddsombud har under perioden varit Marie Wedin vid Helsingborgs 

lasarett och Per Hammarlund vid sjukhuset i Ängelholm. Mario Medina har varit 

huvudskyddsombud inom primärvården t.o.m. 2018-12-31 och därefter tog Gabriela 

Welander över. Huvudskyddsombud för psykiatrin har varit Erik Dahlman (MSL). 

Representanter i regional samverkan utses av Läkarförbundet Skåne (LFS) som har ett 

samlat förhandlingsmandat gentemot Region Skåne. Marie Wedin och Thomas Zilling 

utsågs till ordinarie ledamöter och Petter Tyrberg och Emma Buregård till suppleanter i 

LFS vid dess årsmöte 2018-05-03.        

Representant för samverkan på Hälsostaden har varit Per Hammarlund och Petter 

Tyrberg.          

Representanter i centrala samverkansgruppen i förvaltning Sund har varit Malin 

Ankardal, Gabriela Welander och Erik Dahlman. Fr.o.m. januari 2019 har Per 

Hammarlund och Marie Wedin varit representanter i samverkan för förvaltning Skånes 

sjukhus nordväst. 

Cecilia Rydén och Marie Wedin har representerat Läkarförbundet i samverkan på 

division somatisk sjukhusvård/Helsingborgs lasarett. 

Representanter i den fackliga referensgruppen för ombyggnationerna på Helsingborgs 

lasarett har varit Marie Wedin. 

Representanter i samverkan för division primärvård har varit Mario Medina (t.o.m. maj 

2018) och Gabriela Welander.  

Obs! 
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3 Ekonomi 2018 

Medlemsavgiften har under 2018 varit 600 kr. Föreningens resultat visar i år på ett 

underskott på 2 447 kr, vilket är ca 35 000 kr sämre än resultatet för föregående 

bokslutsår. Medlemsintäkterna har ökat med ca 15 000 kr jämfört med föregående år 

men personalkostnaderna har ökat vilket påverkat resultatet. NVSL har dock en god 

kassa och medlemsavgiften är den lägsta i regionen. 

Vi har under året haft Ulrika Ingvarson anställd på 50 %. Ulrika sköter föreningens 

bokföring och koordinerar kansliet som är beläget i Villa Maria i Helsingborg. 

Öppettiderna är kl. 09.00-14.00 måndag-torsdag. Ulrika går att nå via mejl 

nvslak@skane.se och telefon 046-406 1289 för frågor och facklig vägledning. 

Styrelsens protokoll publiceras ej längre på hemsidan. Ett kortare referat kan läsas efter 

att styrelsemöte hållits på hemsidan under nyheter. För fullständiga protokoll vänligen 

kontakta kansliet. 

4 Medlemmar 

Nordvästra Skånes läkareförening har för närvarande 978 medlemmar. I tabellen nedan 

anges det totala antalet medlemmar i lokalföreningen samt respektive yrkesföreningar. I 

Helsingborg och Ängelholm finns det aktiva sjukhusläkarföreningar. SYLF arbetar 

målmedvetet och har haft ett mycket bra tillflöde av nya medlemmar. 

Distriktsläkarföreningen är vilande. 

Förening Antal medlemmar 

2016-01-21 

Antal medlemmar 

2017-02-16 

Antal medlemmar 

2018-02-20 

Antal medlemmar 

2019-02-25 

NVSL 910 945 960 978 

Sjukhusläkarna Helsingborg 353 347 358 361 

Sjukhusläkarna Ängelholm 107 103 107 107 

Distriktsläkarföreningen 136 136 141 136 

SYLF 235 282 311 335 

Pensionerade läkare 120 119 112 108 

mailto:nvslak@skane.se
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Helsingborg 190306 

Styrelsen i Nordvästra Skånes läkareförening   

Marie Wedin, ordförande 

 


