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1 Fackligt arbete 

1.1 Lön 

1.1.1 Landstingskommunal sektorn 

Under året har vi i föreningens styrelse inte kunnat arbeta som vanligt med lönefrågor. 

Detta för att förhandlingarna mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 

Läkarförbundet försenats p.g.a. pandemin. Dock slöts ändå i november ett nytt centralt 

avtal för den landstingskommunala sektorn från den 1 april 2020 över fyra år till den 31 

mars 2024. Avtalet säkrade retroaktiviteten från och med den 1 april 2020. För året 

2020 finns ingen given procentsats men en fortsatt möjlighet för läkarföreningen att 

med arbetsgivaren få förhandla fördelningen av revisionspotten. 

Lönerevisionen 2020 kom igång i november på Region Skåne-nivå och en 

överenskommelse slöts mellan arbetsgivare och Läkarförbundet Skåne (LFS) om 

revisionens process och innehåll. Diskussioner har därefter förts med förvaltning Skånes 

sjukhus nordväst samt med psykiatrin, primärvården, palliativ vård och ASIH samt med 

Helsingborgs Stad.  

Arbetsgivaren har vid dessa överläggningar meddelat att prioriteringar kommer att 

genomföras inom ramen för lönerevisionen inom psykiatrin och Skånes sjukhus 

nordväst. På förvaltning Skånes sjukhus nordväst har arbetsgivaren valt att göra en viss 

prioritering av överläkare inom barn och ungdom men inga övriga specifika 

lönestrukturella satsningar inom avtalsområdet.   

Då bristen på specialistläkare varit stor inom psykiatrin under många år har 

arbetsgivaren betalat extra lågbemanningslön även populärt kallat ”kallortstillägg”. 

2019/2020 valde arbetsgivaren i samråd med läkarföreningen att växla in dessa i en 

totallön vilket vi välkomnade. Risken med bibehållet tillägg hade varit att den enskilde 

medarbetaren riskerade en lönesänkning när bemanningssituationen förbättras. På 

regional nivå har de nya högre specialistläkarlönerna dock uppfattats som att Nordvästra 

Skåne nu drar iväg lönemässigt i förhållande till framförallt Lund. Arbetsgivaren har 

därför lämnat som förslag att Lund skall prioriteras i kommande 

löneöversynsförhandlingar för 2020 något som Läkarförbundet Skåne avvisat med 

tillägget att eventuella prioriteringar får finansieras utanför den så kallade potten. Från 

läkarföreningens sida gör vi vidare allt för att bibehålla goda lönevillkor i Nordväst som 

är ett viktigt incitament för rekrytering. 

Ambitionen är att den retroaktiva lönen ska betalas ut med aprillönen 2021. När 

lönerevisionen 2020 är avklarad vidtar lönerevision 2021. Där finns en angiven nivå på 

2 % att bevaka.  
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Läkarföreningens representanter i lönerevisionsförhandlingarna för 2020 är: 

Marie Wedin och Thomas Zilling för Helsingborgs lasarett,  

Per Hammarlund och Moa Karlsson Nellbring för Ängelholms sjukhus,  

Gabriela Welander och Thomas Zilling för primärvården,  

Thomas Zilling och Henrik Jönsson för psykiatrin, 

Marie Wedin för palliativ vård och ASIH samt för skolläkarna inom Helsingborgs Stad.  

Förutom den årliga lönerevisionen har vi via Läkarförbundet Skåne förhandlat med 

Region Skåne om de nya BT-läkarnas löner. Läkarförbundets åsikt är att som 

legitimerade läkare är BT-läkare att betrakta som ST-läkare och inte som AT-läkare och 

skall lönesättas i paritet med detta. Diskussioner har också förts med regionen om att 

införa en ST-lönetrappa inom primärvården. Denna lönemodell ska i så fall finansieras 

utanför revisionspotten.  

 

1.1.2 Privat sektor 

Kollektivavtalen inom privat sektor är så kallade tillsvidareavtal som fungerar så att 

Läkarförbundet centralt har årliga avstämningar med motparten kring avtalet istället för 

en avtalsrörelse motsvarande den med SKR. Privatanställda läkares löner sätts i dialog 

mellan chefen och medarbetaren.  

I samband med lönerevisionen 2020 kontaktades läkarföreningen av Lideta-anställda 

läkare då bolaget enbart erbjudit 1,05 % i lönepåslag för läkargruppen. Koncernen har 

kollektivavtal genom Vårdföretagarna Almega. Då medarbetarna inte var nöjda med 

påslagen kallade läkarföreningen till lokal förhandling. Vi kunde då konstatera 

betydande brister i hela löneprocessen och valde att förklara oss oeniga med 

arbetsgivaren och samtidigt agera proaktivt för en fungerande löneprocess 2021. 

NVSLs styrelsemedlemmar Mario Medina och Jonn Ekman kommer i den kommande 

revisionen för 2021 ha som sitt ansvarsområde att inom Lideta följa upp om 

lönerevisioneprocessen fungerar bättre detta år. 

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. I skrivande stund vägs 

ombyggnader och nybyggnader på nuvarande sjukhustomt mot ett nytt sjukhus vid 

Östra Ramlösa. 

Sjukhusen plågas fortsatt av vårdplatsbrist och brist på operationskapacitet. Detta 

förvärras av brist på sjuksköterskor och pandemin. Sommaren 2020 stängdes 
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akutmottagningen i Ängelholm med kort varsel och sjuksköterskor överflyttades till 

Helsingborg för att minska bristen där. Det är ett förfaringssätt vi tror kan upprepas. 

Läkarförbundet har därför tillsammans med Vårdförbundet inlämnat en anmälan enligt 

Arbetsmiljölagen om arbetsmiljön på akuten i Helsingborg till Arbetsmiljöverket. 

1.2.2 Primärvården  

I och med coronautbrottet fick läkarna i primärvården en förändrad arbetsmiljö då de 

fick omprioritera sitt arbete och använda sig mer av digitala verktyg i kontakten med 

bland annat kroniskt sjuka patienter. Inga avvikelser angående skyddsutrustning från 

primärvårdsläkarna har rapporterats under pandemin. 

I nordvästra Skåne fortsätter trenden mot allt fler privata vårdcentraler. Senast i raden är 

Centrumläkarna med nya fräscha lokaler i Helsingborgs nya bostadsområde 

Gustavslund. Centrumläkarna tillhör vårdkoncernen Lideta Hälsovård AB som 

tillsammans med Capio tillhör de två stora vårdbolagen lokalt. Under de gångna åren 

har vi kunnat konstatera en övergång av främst yngre läkare från de offentliga 

vårdcentralerna till de privata som lockar med betydligt högre löner. För framtiden finns 

en risk att vi får en ökad segregation av vården där de offentliga vårdcentralerna 

återfinns i områden med låg socioekonomisk status.     

Läkarföreningen har börjat se över arbetsmiljön inom de privata vårdföretagen där vi 

har som mål att verka för flextidsavtal och minskad obetald övertid.  

1.2.3 Ängelholms sjukhus 

Ängelholms sjukhus och Hälsostaden AB fortsätter att ”förtäta” verksamheten på norra 

sjukhusområdet. För att kunna avveckla kvarvarande verksamheter på södra 

sjukhusområdet (minnesmottagningen, psykiatrimottagningen och hudmottagningen) 

byggs nu ett nytt ”hus 70”. Det blir sex våningar högt och är beläget mellan matsalen 

Lindhaga och nuvarande medicinavdelningar och akuten. 

Under året har det inte varit några större fackliga ”bekymmer” frånsett att 

akutmottagningen tvingats helgstänga pga covidsituationen. Vårdplatsantalet har 

successivt utökats för att avlasta Helsingborgs lasarett. För tillfället ligger även all 

planerad operativ verksamhet nere. 

Under det gångna året har Maria Hellbom tillträtt som verksamhetschef för stroke/rehab 

och Richard Frobell som sjukhuschef. 

1.2.4 Psykiatrin 

Liksom övrig verksamhet har psykiatrin påverkats av covidpandemin och omfattningen 

av virtuella möten inom främst öppenvården har ökat. Vi har idag även kollegor som 

jobbar hemifrån med mottagningsverksamhet.  
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1.3 Mötesverksamhet 

1.3.1 Nationella möten 

Styrelsen har representerat medlemmarna i Läkarförbundets nationella arbete.  

Under verksamhetsåret har Läkarförbundets möten hållits digitalt. 

Ordförandekonferensen i april, som anordnades av ”Vi 7-gruppen”, var först ut med att 

testa det digitala formatet där Thomas Zilling deltog för NVSLs räkning. Läkardagen 

(lokalföreningarnas representantskap) har hållits vid två tillfällen (maj och oktober) och 

Thomas Zilling och Mario Medina representerade NVSL vid båda tillfällena. 

 

Vid fullmäktige i november deltog Cecilia Rydén och Marie Wedin från ett rum i 

Almahuset. Till förbundets fullmäktige lämnade vi in fyra motioner:  

 Om bättre ekonomisk årsredovisning i fullmäktigehandlingarna 

 Om facklig support från lokalföreningarna till privatanställda läkare 

 Erbjud alla fackliga förtroendevalda en gratis SLF e-postadress 

 Läkarförbundet behöver definiera vad den framtida läkarrollen skall innehålla 

Den första motionen bifölls, den andra ansågs besvarad och de sista två avslogs. 

Styrelsen besvarar även med jämna mellanrum remisser från förbundet centralt. 

Följande remisser har besvarats under verksamhetsåret: 

 Förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT 

 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 

2020:19 

 Kompetensförsörjningspolicy (besvarad tillsammans med SYLF) 

 Strategi och politiskt program 2020-2025 

 

1.3.2 Regionala möten 

NVSL har tillsammans med de andra tre lokalföreningarna i Skåne samarbetsorganet 

Läkarförbundet Skåne (LFS). LFS är de skånska läkarföreningarnas förhandlingspart 

gentemot Region Skåne i regionala sjukvårdsfrågor som till exempel övergripande 

budget- och löneförhandlingar, strukturfrågor, upphandlingar, arbetstidsförhandlingar 

och utseende av förvaltningschefer. 

NVSL innehade ordförandeskapet och kansliansvaret i denna regionförening fram till 

LFS årsmöte 2020-05-14. Vid detta årsmöte utsågs Marie Wedin och Thomas Zilling 

till ordinarie ledamöter samt Gabriela Welander, Jonn Ekman och Per Hammarlund till 

suppleanter för ett år framåt. Mario Medina sitter med i valberedningen och Malin 

Ankardal är revisorssuppleant. 
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LFS har under året haft 11 styrelsemöten där Nordvästra Skånes läkareförening varit 

närvarande vid samtliga.  

Tillsammans med de övriga läkarföreningarna i Skåne arrangerade vi i november en 

digital skyddsombudsutbildning där Pelle Avelin, ombudsman på Läkarförbundet, 

föreläste om rollen som skyddsombud. 2020 års Klinikombudsdag som LFS ordnar 

årligen fick dock skjutas på framtiden och planeras att genomföras 20 oktober 2021. 

1.3.3 Lokala möten 
 

Under pandemiåret 2020 har det på såväl Ängelholms sjukhus som på Helsingborgs 

lasarett varit mycket svårt att få till stånd läkarmöten. Det 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.  

På Helsingborgs lasarett har vi istället vid några tillfällen samlat klinikombuden till 

lunchmöte på Villa Maria. Det har fungerat bra och givit oss i styrelsen en blick över 

sjukhusets allmänna status.  

Försök har gjorts med att hålla korta digitala klinikombudsmöten med klinikombuden i 

primärvården, dock med låg uppslutning. Vi kommer dock fortsätta kalla till dessa 

möten med förhoppning om bättre deltagande när dessa möten blivit inarbetade. 

I december anordnade vi ett digitalt medlemsmöte. Pensionsexpert Eva Wistrand, 

informatör/utbildare från KPA pension, berättade om tjänstepensioner, avtal och vad 

man själv kan göra för att säkerställa och optimera sin pension. Mötet samlade ca 60 

medlemmar. 

Traditionsenliga evenemang som det med SYLF gemensamma styrelsemötet med 

efterföljande middag, ett tillfälle för båda styrelserna att få inblick i varandras aktuella 

frågeställningar, samt julbordet i december har i år inte kunnat genomföras på grund av 

pandemin.  

2  Facklig representation 

2.1 Styrelse 

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

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. 
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Styrelsen i NVSL har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Marie Wedin  

Vice ordförande: Cecilia Rydén  

Sekreterare:  Pär-Inge Bergkvist 

Kassör:             Per Hammarlund 

 

Ordinarie ledamöter:   Malin Ankardal 

    Mario Medina    

     Gabriela Welander  

   Thomas Zilling  

    Alexander Siotis 

   Björn Gunnarsson 

   Jonn Ekman 

    Henrik Jönsson 

Suppleanter: Elin Hoff 

 

  

Även följande personer har under verksamhetsåret haft förtroendeuppdrag i NVSL: 

 Seniorutskott: Anders Wihlborg 

 Kollegiala rådgivare: Anders Varenius, Göran Lilja och Anders Birr. 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 Klinik-/skyddsombud 

Styrelsen har i sitt arbete stor nytta av kontaktnätet klinik-/skyddsombud genom bland 

annat inspel i arbetet med enskilda medlemsärenden samt inför nya chefstillsättningar. 

NVSL har i skrivandets stund sammanlagt 53 utsedda klinik-/skyddsombud som 

representerar Läkarförbundet i samverkan och skyddskommittéer ute i verksamheterna: 

 

Skyddsområde   Namn    Arbetsställe 

Akutsjukvård   Johan Parnfelt    Helsingborgs lasarett 

     Björn Gunnarsson  Helsingborgs lasarett 

     Måns Forsberg   Helsingborgs lasarett 

AnOpIva   Johanna Broman  Helsingborgs lasarett 

AT-läkarna   Julia Hillgren   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 

     Alya Al Sadi    Helsingborgs lasarett 

Klinisk patologi   Christian Broman  Helsingborgs lasarett 

OG    Ugne Bergendal    Helsingborgs lasarett 

     Sofie Lundgren   Helsingborgs lasarett 

Ortopedi    Malin Zimmerman  Helsingborgs lasarett 

    Ebba Jarlman   Helsingborgs lasarett 

Specialiserad medicin  Maria Macek    Helsingborgs lasarett 

    Alexander Siotis   Helsingborgs lasarett 

     Halldóra Michelsen   Helsingborgs lasarett 
Infektion   Cecilia Rydén    Helsingborgs lasarett 

    Anna-Clara Ivarsson  Helsingborgs lasarett 
Urologi    Mats Bläckberg   Helsingborgs lasarett 

Ögon    Ronnie Othman   Helsingborgs lasarett 

ÖNH    Anders Kleberg   Helsingborgs lasarett 

AT-läkarna   Julia Hillgren   Ängelholms sjukhus 

Barn och ungdom  Eva Edlund     Ängelholms sjukhus 

Kirurgi     Jussi Tyger    Ängelholms sjukhus 

Medicinskt centrum   Per Hammarlund    Ängelholms sjukhus 

     Moa Karlsson Nellbring  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 
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Berga läkarhus, privat  Mario Medina   Vårdcentral 

Delfinen   Anna Berggreen   Vårdcentral 

Drottninghög   Csilla Kissné Nagy  Vårdcentral 

Förslöv    Elinor Torle   Vårdcentral 

Helsingborgs vårdcentral, privat Demah Alhori   Vårdcentral 

Husensjö   Mikael Erneholm  Vårdcentral 

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   Helsingborg 

Vuxenpsykiatri   Henrik Jönsson    Helsingborg 

Skolläkarna    Pernilla Gudmundsson  Helsingborgs stad 

 

 

 

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 Ängelholms sjukhus finns inget 

klinikombud på gyn. Inom psykiatrin saknas klinikombud på BUP.  

 

2.3 Samverkansrepresentanter 

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 (Mellersta Skånes Läkareförening). 

Representanter i regional samverkan utses av Läkarförbundet Skåne (LFS). 

Mötesdeltagandet roterar mellan ledamöterna i LFS styrelse och två representanter 

deltar per samverkansmöte. 

 

Representanter i samverkansgruppen på 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 representanter i samverkan på Ängelholms sjukhus har varit 

Per Hammarlund och Moa Karlsson Nellbring.          

Obs! 
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Representanter i den fackliga referensgruppen för ombyggnationerna på Helsingborgs 

lasarett har varit Marie Wedin. 

Representant i samverkan för förvaltning Primärvården samt Primärvården nordvästra 

Skåne har varit Gabriela Welander och Jonn Ekman (t.o.m. årsskiftet 2020/2021).  

2.4 SYLF Nordvästra Skåne 

SYLF har varit representerade i Nordvästra Skånes läkareförenings styrelse genom 

ledamöterna Alexander Siotis, Björn Gunnarsson (ordförande SYLF Nordvästra Skåne 

fr.o.m. 210114), Jonn Ekman samt av suppleant Elin Hoff (ordförande SYLF 

Nordvästra Skåne t.o.m. 210114). 

SYLF har även i år bevakat AT-intervjuerna vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms 

sjukhus och suttit med i Region Skånes BT-råd för att påverka utformningen av de 

kommande BT-tjänsterna i Region Skåne.   

SYLF har genomfört en enkät bland ST-läkarna som visade att näst intill alla har 

möjlighet att delta i de kurser som krävs för att uppfylla målen för ST. Det visade sig 

dock att majoriteten av ST-läkarna ej erhåller den studie- och administrationstid som 

man är rekommenderad enligt Socialstyrelsen. 

3 Ekonomi 2020 

Medlemsavgiften har under 2020 varit 600 kr och är den lägsta i regionen. Föreningens 

resultat visar i år, efter två år av förlust, ett överskott på 94 574 kr. Ett växande 

medlemsantal har medfört ökade intäkter från medlemsavgifter med ca 42 000 kr. 

Kostnaderna har minskat med ca 84 000 kr jämfört med föregående år. Bland annat har 

personalkostnaderna minskat till följd av att arbetsgivaravgiften sänktes under perioden 

mars-juni på grund av covidpandemin, men framförallt har övriga kostnader minskat då 

allt från fullmäktige till medlemskvällar och styrelsemöten har hållits digitalt. 

 

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 på hemsidan under nyheter efter att styrelsemöte hållits. För 

fullständiga protokoll vänligen kontakta kansliet. 

mailto:nvslak@skane.se
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4 Medlemmar 

Nordvästra Skånes läkareförening har för närvarande 1 019 medlemmar. I tabellen 

nedan anges det totala antalet medlemmar i lokalföreningen samt medlemsantalet i de 

yrkesföreningar som finns inom vårt geografiska område. I Helsingborg och Ängelholm 

finns det aktiva sjukhusläkarföreningar. Distriktsläkarföreningen är vilande. 

Förening Antal medlemmar 

 

2
0

1
6

-0
1

-2
1
 

2
0

1
7

-0
2

-1
6
 

2
0

1
8

-0
2

-2
0
 

2
0

1
9

-0
2

-2
5
 

2
0

2
0

-0
2

-1
3
 

2
0

2
1

-0
2

-0
8
 

Nordvästra Skånes 

läkareförening 

910 945 960 978 961 1 019 

Sjukhusläkarna Helsingborg 353 347 358 361 385 401 

Sjukhusläkarna Ängelholm 107 103 107 107 101 100 

Distriktsläkarföreningen 

Nordvästra Skåne 

136 136 141 136 145 151 

SYLF Nordvästra Skåne 235 282 311 335 283 317 

Pensionerade läkare 120 119 112 108 105 100 

 

Helsingborg 2021-03-09 

Styrelsen i Nordvästra Skånes läkareförening   

Marie Wedin, ordförande 

 


