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1 Fackligt arbete 

1.1 Lönerevision 2019 

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 2019 inleddes vid årsskiftet på Region 

Skånenivå med att en överenskommelse slöts mellan arbetsgivare och Läkarförbundet 

Skåne om revisionens process och innehåll. Diskussioner fördes därefter på förvaltning 

Sund och Hälsostaden (lönerevisionen följde den gamla organisationen) samt i 

psykiatrin, primärvården, Helsingborgs kommun och ASIH (Kryh).  

Läkarföreningens representanter i lönerevisionsförhandlingarna har varit Marie Wedin, 

Pär-Inge Bergkvist, Thomas Zilling för Hbg las, Per Hammarlund och Petter Tyrberg 

för Hälsostaden, Gabriella Welander och Thomas Zilling för primärvården samt 

Thomas Zilling och Erik Dahlman (mslf) för psykiatrin, Marie Wedin för Hbg Kommun 

och ASIH. 

I lönerevisionen 2019 var det garanterade utfallet 2,3 %. I stort fungerade processen bra 

även om vi inför nästa år önskar förbättra rutinerna än mer. Utfallet blev 2,3 % för 

distriktsläkare och överläkare eller specialistläkare inom Sund och Hälsostaden. 

Lönesättande chefers löner sätts inte i förhandling med läkarföreningen utan i 

lönesamtal mellan de anställda och dess lönesättande chef. Läkarföreningen får 

resultaten redovisade i efterhand. Där kunde vi konstatera att lönesättande chefers löner 

på t.ex. Helsingborgs lasarett i genomsnitt ökat med 2,15 % vilket inte kan anses 

tillfyllest. Vi kan därmed än en gång konstatera att lönesamtalsmodellen är underlägsen 

förhandlingsmodellen vad det gäller att vidmakthålla konkurrensutsatta löner. 

Vi är heller inte nöjda med att Helsingborg fortfarande ligger besvärande lågt på AT-

rankingen. Detta är en utmaning för såväl fack som arbetsgivare. 

Efter lönerevisionsförhandlingarna 2018 konstaterade parterna att osakliga 

löneskillnader förelåg mellan kvinnliga och manliga distriktsläkare. Vid inledande 

samtal inför 2019 års lönerevision meddelade arbetsgivaren att man avsåg att prioritera 

kvinnliga distriktsläkare. Efter förhandling var parterna överens om att extra lönepåslag 

på 765 kr per kvinnlig distriktsläkare under två år utöver tilldelningen från lönepotten. 

Finansieringen av de extra kronpåslagen sker via externa medel utanför potten.  
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Medellönerna efter lönerevision 2019 för förvaltning Sund: 

Befattning Medellön 2019 

Överläkare 77 984 kr 

Distriktsläkare  

 

80 866 kr  

Specialistläkare 65 469 kr 

Underläkare leg/ST 43 990 kr 

AT-läkare 31 481 kr 

 

1.2 Arbetsmiljö 

1.2.1 Helsingborgs lasarett 

Förutom arbetet med löner så arbetar styrelsen med läkarnas arbetsmiljö. Frågor 

rörande Nya Helsingborgs Sjukhus och ombyggnationer på sjukhusen i Helsingborg och 

Ängelholm kräver tid och engagemang av våra förtroendevalda. Nya jourrum i 

Helsingborg har tagits i bruk under året.  

I Ängelholm fungerar fortfarande Sjukhusläkarföreningens lunchträffar medan det i 

Helsingborg är mycket svårt att få till stånd läkarmöten sedan matsalen stängdes. Det 

finns inte längre inte någon bra lunchmötesplats och detta gör det allt svårare att 

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

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. Vi har 

under året inte kunnat sammankalla något läkarmöte på Helsingborgs lasarett. Istället 

har vi försökt samla klinikombuden till lunchmöten på Villa Maria. Det har varit bra 

och givit oss i styrelsen en god överblick av sjukhusets allmänna status. Vi har också 

haft stor nytta av inspel från våra klinikombud inför lönerevisionen, i arbetet med 

enskilda medlemsärenden samt inför nya chefstillsättningar på sjukhuset. Det är därför 

synd att vi fortfarande saknar klinikombud på ögonkliniken och för AT-läkarna. 
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Sjukhusen 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 samt är 

mycket resurskrävande. Ett hyrpersonalstopp är därför infört på Helsingborgs lasarett 

sedan september men än har det inte haft någon stor positiv effekt utan sköterskebristen 

förvärras alltjämt. 

 

1.2.2 Primärvården  

Den offentligt ägda primärvården lämnade vid årsskiftet 2018 gamla förvaltning SUND 

och blev en egen förvaltning under ledning av förvaltningschef Sofia Ljung. 

Primärvården i Helsingborg/Ängelholm hör nu till förvaltning Nordväst samtidigt som 

Landskrona lämnat oss för att nu tillhöra Mellersta Skånes Läkareförening.  

Ett problem är att alltför få verksamhetschefer inom primärvården kommer från 

Läkarprofessionen. Mot denna bakgrund begärde Läkarförbundet central förhandling 

vill tillsättande av verksamhetschef vid vårdcentralen Drottninghög där en väl 

kvalificerad läkare sökt tjänsten. Arbetsgivaren valde dock i oenighet med samtliga fack 

att tillsätta en sjuksköterska till tjänsten. 

 

1.2.3 Ängelholms sjukhus 

Hälsostads-konceptet fortsatte under 2019 men under den gemensamma förvaltningen 

”Nordvästra Skånes Sjukhus”. Carl-Johan Robertz avgick som sjukhuschef och Richard 

Frobell uppbär i skrivande stund funktionen. Nyrekrytering pågår och Läkarförbundet 

deltar aktivt i urvalsprocessen. När vårdcentralen Laxen återgick till 

primärvårdsförvaltningen valde samtliga läkare att säga upp sig. Ängelholms sjukhus 

personalchef rekryterades som övergripande HR-chef men valde att avsluta sin 

tjänstgöring under hösten 2019. Bristen på sjuksköterskor drabbade slutligen även 

Ängelholms sjukhus och medförde att vårdplatser inte kunde hållas öppna. Detta till 

trots placerade sig sjukhuset som det ”friskaste” sjukhuset med lägst sjukfrånvaro i 

regionen. Läkarförbundet har bevakat de fackliga frågorna genom samverkan och i 

skyddskommittén. Några stora problem eller tvister har inte funnits. 

 

1.2.4 Psykiatrin 

Den minskade tillgången på vårdplatser inom hela psykiatrin i Region Skåne har lett till 

en allt sämre arbetsmiljö. Överläggningar har pågått på Skånenivå om arbetsmiljön som 

anses så pass dålig att anmälan till arbetsmiljöverket kan bli aktuell. 
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I samband med införande av hyrläkarstopp inom psykiatrin i Helsingborg infördes 

ensidigt från arbetsgivaren 2016 en extra ersättning för de specialister som var beredda 

att ta på sig extra uppdrag. Efter årets lönerevisionsförhandling meddelade 

arbetsgivaren att tilläggen nu tas bort och växlas till del in i en totallön. Detta kom att 

ske ensidigt från arbetsgivaren utan att läkarföreningen fått någon insyn i processen.  

Under året har Läkarföreningen varit representerad i en facklig referensgrupp med målet 

att ta fram en standard för planering av om- respektive ny-byggnation av psykiatrisk 

vårdavdelning. Läkarförbundet har jobbat i motvind då vi drivit frågan kring flexibilitet 

avseende patientrum. Företrädare från Vårdförbundet driver på i frågan om 

enpatientrum och personcentrerad vård. Även om inte Läkarföreningen är emot 

enpatientrum så innebär ombyggnationen av en standardvårdavdelning till enpatientrum 

en halvering av antalet vårdplatser i ett redan ansträngt vårdplatsläge. Läkarföreningen 

önskar patientrum som är så pass stora att vid beläggningstoppar två patienter skall 

kunna vistas på rummet samtidigt. Likaså har Läkarföreningen pläderat för att 

vårdavdelningar i framtiden måste ha läkarexpeditioner med tillräckligt utrymme för att 

rymma såväl patient, anhöriga och studenter och att rummen erbjuder ostört samtal och 

arbete där patientsekretessen värnas. 

Sedan 2018 är Nordvästra Skånes sjukvård indelad i separata förvaltningar som 

psykiatri, primärvård och Skånes sjukvård Nordväst där Helsingborgs lasarett och 

Ängelholms sjukhus ingår. Detta är en utveckling föreningen har ställt sig positiv till 

under lång tid. Vi tycker också att organisationsformen fungerar bättre än tidigare 

förvaltning Sund. Den största vinsten är det mer närvarande ledarskapet på sjukhusen.  

 

1.3 Mötesdeltagande 

NVSL har tillsammans med de andra tre lokalföreningarna i Skåne samarbetsorganet 

Läkarförbundet Skåne (LFS). Från maj 2019 till maj 2020 har NVSL ordförandeskapet 

och kansliansvaret i denna regionförening. 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. Lfs har uppnått framgång i regional samverkan i vissa frågor 

såsom att få till ett stopp för vårdval inom öron, psykiatri och barnpsykiatri. 

Styrelsen har även representerat medlemmarna i Läkarförbundets nationella arbete. Vi 

har deltagit i ordförandekonferensen, Läkardagar (lokalföreningarnas representantskap), 

fullmäktige och svarat på följande remisser: 

 Bot och bättring Sjukvårdspolitiskt program för Sveriges Läkarförbund 

 Läkarförbundets Policy för digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö 

 Åtgärder till en världsledande medicinsk forskning 

 Läkarförbundets yrkanderemiss 
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Yrkanderemissen besvarade NVSL i augusti som ett led i Läkarförbundets arbete inför 

Avtalsrörelsen 2020 som nu pågår. Läkarförbundet har där yrkat på 3 % årligt lönelyft 

men förhandlingar med SKR pågår och ambitionen är att ett nytt avtal ska finnas den 1 

april. 

Cecilia Rydén och Björn Gunnarsson representerade NVSL på Läkarförbundets 

fullmäktige. Till förbundets fullmäktigt lämnade vi in två motioner:  

 Motion angående den nya läkarutbildningen 

 Motion om inventering av läkarkårens faktiska övertidsarbete 

Bägge motionerna bifölls vid förbundets fullmäktige i november. 

Thomas Zilling och Mario Medina har representerat föreningen vid Läkardagarna 

(lokalföreningarnas representantskap) i Stockholm både under hösten och våren. 

Thomas Zilling har även deltagit vid ordförandekonferensen i Östersund. 

I maj anordnade vi ett medlemsmöte på Marina Plaza. Kristina Glise från Institutet för 

Stressmedicin i Göteborg föreläste under titeln Hållbart Arbetsliv om stress och 

utmattningssyndrom. Intresset var stort bland de 40 församlade medlemmarna.  

Tillsammans med de övriga läkarföreningarna i Skåne arrangerade vi i oktober ett 

klinikombudsmöte i Malmö. Där föreläste Carl Savage från Karolinska Institutet om 

ledarskap i sjukvården, Peter Svensson från Lunds Universitet talade om 

ledarskapskunskap på läkarprogrammet, Pelle Avelin om rollen som skyddsombud och 

Marie Wedin om Yrkandeprocessen inför avtalsrörelsen 2020. 

I juni håller vi traditionsenligt ett gemensamt styrelsemöte med efterföljande middag 

med SYLF som ett tillfälle för båda styrelserna för att få inblick i varandras aktuella 

frågeställningar.   
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2  Facklig representation 

2.1 Styrelse 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt varit på internat i 

Bjärsjölagård. Styrelseledamöterna uppbär ingen ersättning för sitt uppdrag. 

Läkarföreningen disponerar fyra timmar per medlem enligt Förtroendemannalagen. 

Styrelsen har mellan sig fördelat 66 timmar/arbetsvecka 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 

 

Ordinarie ledamöter:   Malin Ankardal 

    Cecilia Rydén    

    Mario Medina    

     Gabriela Welander  

   Thomas Zilling  

    Emma Buregård 

Suppleanter: Alexander Siotis 

Björn Gunnarsson 

  

Även 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: Björn Theander, Therese Glaumann samt suppleant Christian 

Areskoug 
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2.2 Klinikombud 

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

skrivandets stund sammanlagt 44 utsedda klinikombud som representerar 

Läkarförbundet i samverkan ute i verksamheterna: 
 

Akutsjukvård   Johan Parnfelt    Helsingborgs lasarett 

     Lina Myritz    Helsingborgs lasarett 

     Måns Forsberg   Helsingborgs lasarett 

AnOpIva   Johanna Broman  Helsingborgs lasarett 

Barn och ungdom   Helen Rosenqvist  Helsingborgs lasarett 

     Elin Hoff    Helsingborgs lasarett 

Diagnostik, Klinisk fysiologi Maria Yngvesson  Helsingborgs lasarett 

     Anna Rosenkvist   Helsingborgs lasarett 
Diagnostik, Röntgen  Jadranka Cokalic  Helsingborgs lasarett 

    Klas Olsson    Helsingborgs lasarett 

Geriatrik   Malin Ankardal   Helsingborgs lasarett 

Hud    Therese Glaumann  Helsingborgs lasarett  

Kirurgi    Katrin Lange Norström   Helsingborgs lasarett 

OG    Ugne Bergendal    Helsingborgs lasarett 

Ortopedi    Malin Zimmerman  Helsingborgs lasarett 

    Ebba Jarlman   Helsingborgs lasarett 

Specialiserad medicin  Maria Macek    Helsingborgs lasarett 

    Alexander Siotis   Helsingborgs lasarett 
Infektion   Cecilia Rydén    Helsingborgs lasarett 

    Anna-Clara Ivarsson  Helsingborgs lasarett 
Urologi    Mats Bläckberg   Helsingborgs lasarett 
Vuxenpsykiatri   Henrik Jönsson    Helsingborgs lasarett 

ÖNH    Anders Kleberg   Helsingborgs lasarett 

 

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.   Birgitta Severin Sundström Ängelholms sjukhus 

och mottagning    

Diagnostik, röntgen   Axel Johansson   Ängelholms sjukhus 

Ögon, Aleris     Torsten Ehrner    Ängelholms sjukhus 

Öron     Claes Rönnhed    Ängelholms sjukhus 

 

Delfinen   Anna Berggreen   Vårdcentral 

Delfinen   Axel Milton    Vårdcentral 

Drottninghög   Csilla Kissné Nagy  Vårdcentral 

Förslöv    Elinor Torle   Vårdcentral 

Helsingborgs vårdcentral, privat Demah Alhori   Vårdcentral 

Husensjö   Mikael Erneholm  Vårdcentral 
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Landborgen   Jenny Forsberg    Vårdcentral 

Planteringen   Roland Törnros   Vårdcentral 

Ramlösa   Catarina Önning   Vårdcentral 

Rydebäck   Gabriela Welander   Vårdcentral 

Råå    Eva Zembron-Björk   Vårdcentral 

Åstorp     Åsa Theander   Vårdcentral 

 

Palliativa enheten   Marina Ornell 

 

 

 

Föreningen saknar dock klinikombud på vårdcentralerna i Laröd, Påarp-

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

även på Närlunda i Helsingborg, på vårdcentralen Söderåsen i Bjuv och på 

vårdcentralen Laxen i Ängelholm. På Helsingborgs lasarett saknas 

klinikombud på ögonkliniken. På Ängelholms sjukhus finns inga 

klinikombud på hud och på gyn. Varken i Helsingborg eller Ängelholm 

finns något klinikombud för AT-läkarna. Inom psykiatrin saknas 

klinikombud på BUP. Vid årsskiftet slutade våra klinikombud för skolläkarna i 

Helsingborgs och Ängelholms kommun. 

 

2.3 Samverkansrepresentanter 

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

Wedin, Pär-Inge Bergkvist, Cecilia Rydén, Malin Ankardal, Alexander Siotis, Björn 

Gunnarsson och Thomas Zilling. Vid sjukhuset i Ängelholm har Per Hammarlund, 

Petter Tyrberg och Emma Buregård fört Läkarförbundets talan och inom primärvården 

Gabriela Welander, Mario Medina och Thomas Zilling. Läkarna inom 

psykiatriförvaltningen 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. Gabriela Welander har varit 

huvudskyddsombud inom primärvården. 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 Gabriela Welander till 

suppleanter i LFS vid dess årsmöte 2019-05-09. Marie Wedin har under året haft det 

roterande ordförandeskapet. 

Obs! 
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Representanter i centrala samverkansgruppen i förvaltning Skånes sjukhus nordväst har 

varit Marie Wedin, Per Hammarlund och Cecilia Rydén.  

Cecilia Rydén och Marie Wedin har representerat Läkarförbundet i samverkan på 

Helsingborgs lasarett och representant i samverkan på Ängelholms sjukhus har varit Per 

Hammarlund.          

Representanter i den fackliga referensgruppen för ombyggnationerna på Helsingborgs 

lasarett har varit Marie Wedin. 

Representant i samverkan för förvaltning primärvård samt primärvården väst har varit 

Gabriela Welander.  

2.4 SYLF Nordvästra Skåne 

SYLF NVSL har representanter med vid AT-intervjuerna vid Helsingborgs- och 

Ängelholms lasarett. Bägge lasaretten har därmed nominerats av SYLFs styrelse och 

fått utmärkelsen ”Schysst rekrytering” från centrala SYLF. 

SYLF NVS har fått mandat att sitta med i Region Skånes BT-råd för att påverka 

utformningen av den kommande BT-tjänsten i Region Skåne.   

SYLF NVS har fortsatt suttit med i Region Skånes regionövergripande AT-/ST-

styrgrupp.  och även i AT-rådet för Nordvästra Skånes AT-läkare där diskussioner om 

den lokala AT-tjänstgöringen förekommer inför beslut. 

3 Ekonomi 2019 

Medlemsavgiften har under 2019 varit 600 kr. Föreningens resultat visar i år på ett 

underskott på 32 942 kr, vilket är ca 30 000 kr sämre än resultatet för föregående 

bokslutsår. Medlemsintäkterna har minskat något jämfört med föregående år och 

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 inte längre på hemsidan p.g.a. GDPR-lagstiftningen. Ett 

kortare referat kan läsas efter att styrelsemöte hållits på hemsidan under nyheter. För 

fullständiga protokoll vänligen kontakta kansliet. 

mailto:nvslak@skane.se
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4 Medlemmar 

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

anges det totala antalet medlemmar i lokalföreningen samt de yrkesföreningar som finns 

inom vårt geografiska område. I Helsingborg och Ängelholm finns det aktiva 

sjukhusläkarföreningar. Distriktsläkarföreningen är vilande. 

Förening Antal 

medlemmar 
2016-01-21 

Antal 

medlemmar 
2017-02-16 

Antal 

medlemmar 
2018-02-20 

Antal 

medlemmar 
2019-02-25 

Antal 

medlemmar 
2020-02-13 

NVSL 910 945 960 978 961 

Sjukhusläkarna Helsingborg 353 347 358 361 385 

Sjukhusläkarna Ängelholm 107 103 107 107 101 

Distriktsläkarföreningen 

Nordvästra Skåne 

136 136 141 136 145 

SYLF Nordvästra Skåne 235 282 311 335 283 

Pensionerade läkare 120 119 112 108 105 

 

Helsingborg 2020-02-12 

Styrelsen i Nordvästra Skånes läkareförening   

Marie Wedin, ordförande 

 


