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Uteblivna robotgräsklippare tynger Husqvarna

Omni Ekonomi - Preview | 10 aug. 21:05 | 27 ord | SEK  6 000

Uteblivna robotgräsklippare tynger Husqvarna.... Husqvarnas robotgräsklippare drabbas hårt av
komponentbristen och bolagets vd Henric Andersson säger till...

Husqvarna

Debatt: Låt inte Rysslands krig öka klimatutsläppen

VISA ORIGINALET

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen
Femina | 10 aug. 10:37 | 491 ord | 675 delningar

Författare: Michaela Mastad

Sanna Nielsen gör sin sjunde och sista sommar som programledare på Allsång på Skansen. Någon som har varit favorittippad att ta över är
rollen är sångerskan Sarah Dawn Finer.

Det var en vecka innan årets premiär av Allsång på Skansen som Sanna Nielsen avslöjade att det skulle bli hennes sista. Artisten har lett pro-
grammet i sju år, men väljer nu att kliva åt sidan och lämnar över rollen som programledare till någon annan.
- Jag säger ju hej då till något som jag har älskat att göra, men det känns ändå bra att ha bestämt sig. Samtidigt trivs jag ju så bra på den där
scenen. Jag vet att jag än en gång kommer att ha världens roligaste sommar och att jag kommer att stå där efter det sista programmet och
tänka: Vad har jag gjort?, sa hon då till TT.

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen

Efter Sannas besked så �ck Aftonbladets läsare rösta om vem de vill se leda allsången nästa sommar. Läsarnas favorit var artisten Sarah
Dawn Finer med 18 procent av rösterna - något som gjorde artisten väldigt smickrad. På Instagram avslöjade artisten om det blir hon som tar
över stafettpinnen nästa sommar.

Tack kära Aftonbladets läsare som har röstat på mig!! Men, nej, det blir inte jag som leder er i Allsång nästa sommar! BTW njut av Sanna
Nielsens två sista program och tack bästa Sanna för 7 helt otroliga år!!, skrev Sarah Dawn Finer i en Instagram-story.

I en intervju med Aftonbladet berättar hon att hon har fått frågan ett par gånger för ett antal år sedan men att det inte kändes rätt just då. Hon
passar även på att hylla Sannas insats som allsångsledare under hennes sju år på allsångsscenen.

- Med bravur, talang och ödmjukhet har hon tagit sig an varenda utmaning och varenda artist, skriver hon.

Finns många kandidater

Men det är inte bara Sarah Dawn Finer som är favorittippad. Enligt bettingsajten Unibet så �nns det tre favoriter till övertagare: Danny
Saucedo, Marie Serneholt och Oscar Zia och alla tre står 7,5 gånger insatsen.

- Det �nns många kandidater som skulle kunna ta sig an detta prestigefyllda uppdrag, och just nu har vi ingen given favorit. Men av dessa tre
ligger kanske Zia närmast till hands för SVT, efter att nyligen ha lett Melodifestivalen med bravur, säger Henrik Holm till Aftonbladet, spelexpe
på Unibet.

Några andra favorittippade ersättare, enligt Unibets lista, är Anis Don Demina, Benjamin Ingrosso, David Lindgren, Jill Johnson  och Lena
Philipsson.

Vill du få en regelbunden dos av inspiration?

Vi ser till att du alltid har full koll på de senaste modetrenderna och skönhetstipsen samt kulturvärlden. Fyll bara i dina uppgifter här så sköter
vi resten.

Ja, inspirera mig! För mer information om hur vi behandlar din data se Aller Medias integritetspolicy.

Bekräfta din mejl

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress.

Öppna mejlet och bekräfta din e-postadress så får du nyhetsbrevet inom kort.

© Femina 
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Listan nedan visar dina valda artiklar. Klicka på numret för att ändra ordningen på artiklarna.

Dina sparade urval

SPOR 2019 HÄMTA

Ett upphämtat urval läggs till I de existerande valda träffarna. Du kan hämta �er än ett

urval och kombinera listorna med varandra.

Skriv namn på urvalet *

2022-08-25 15:03 SKAPA NYTT URVAL

Du kan spara, uppdatera och ta bort artiklar i sparade urval i 90 dagar.

1 Patienter ställer in operationer för jakt och resor
Dagens Nyheter - Login | 7 nov. 2019 09:20  (7 nov. 2019 11:25) | 829 ord

2 Patienter ställer in operationer för jakt
Dagens Nyheter | 7 nov. 2019 | sida 26 | 753 ord

3 "Jo, vårdskadorna minskar faktiskt"
Dagens Medicin | 17 okt. 2019 07:00  (18 okt. 2019 12:01) | 594 ord

4 Jo, vårdskadorna minskar faktiskt
Dagens Medicin | 16 okt. 2019 | sida 23 | 557 ord

5 "Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren"
Dagens Medicin | 20 sep. 2019 07:00 | 443 ord

6 Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren
Dagens Medicin | 18 sep. 2019 | sida 23 | 441 ord

7 Kommentar till inslag i media om omplanering av operationer
Karolinska Sjukhuset | 20 juni 2019 23:25  (21 juni 2019 01:26) | 273 ord

8 Pris för arbete om postoperativt illamående
Karolinska Sjukhuset | 26 apr. 2019 15:08 | 485 ord

9 Inställda operationer
Västerbottens-Kuriren | 19 feb. 2019 | sida 16 | 59 ord

10 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sundsvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

11 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sydöstran | 11 feb. 2019 | sida 12 | 627 ord

12 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 627 ord

13 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nyheterna Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 4 | 618 ord

14 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Dala-Demokraten | 11 feb. 2019 | sida 11 | 605 ord

15 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusnan | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

16 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hudiksvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

17 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusdals-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

18 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Söderhamns-Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

19 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ge�e Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

20 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Barometern | 11 feb. 2019 | sida 16 | 615 ord

https://app.retriever-info.com/services/monitor/manage
https://web.retriever-info.com/services/pulse/trends
https://app.retriever-info.com/services/archive
https://login.relationdesk.com/login?source=RetrieverPortal&customerId=2003539&accountId=26753&referralUrl=https://web.retriever-info.com/services/properties/json?timestamp=1661432422103&customerName=Adersten/Norlin%20Communications&invoicePlace=retse&userEmail=&accountRole=editor&soLink=https%3A%2F%2Fonline2.superoffice.com%2FCust16758%2Fdefault.aspx%3Fcontact.main.personarchive
https://app.retriever-info.com/go-article/01520720191107301079858/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/050915201911075bc361ce724b16048e386345b9291dc0/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/00073020191017300149523/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/0508192019101605b3bc5934f11f65412a14f24451e5fd/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/00073020190920298943937/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/050819201909184e08d2f2345ed016556aff97ed25d74f/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/00130720190620295302149/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/00130720190426292910489/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/050815201902195d0133d36f8409a778682af5f9614c58/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05712720190211ceec1e4f80d6472b43318e9c039dd2bd/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05714820190211ad1fd92e619513a24e217e8ab990d769/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/0571492019021158562808eba2ac7267f960f58d48f612/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05715020190211214bbfb599589ee4435fb2af89c19fb1/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05717420190211fa8615a1184bef3157ad3a003224e1b1/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05729220190211330aadaa96ca18d6ba5fe30c96ab2884/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05729320190211fb379818cbb76b2f0c2ccefa306ec02c/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05729520190211837a28bcb763b0e3cfa85280f3c61ec7/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05729620190211052cb173f4355c84cd784eb2c8e0b6e3/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/057308201902117f4d0189845cf04e5af83ff9980ba64a/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd
https://app.retriever-info.com/go-article/05731120190211c90562e49166e813d6156a52734ab959/null/archive/search?sessionId=29f9153b-2bf8-412c-8f7d-924de954cdcd


2022-08-25 15:03 Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen - Femina

https://app.retriever-info.com/services/monitor/manage?searchString=&fromDate=2022-07-11&toDate=2022-08-10&period=undefined&status=pu… 2/4

Värmlands Folkblad | 10 aug. 21:00 | 474 ord | SEK  4 000 | 1 delning

Elkerbout.
I en ny forskningsrapport har vi undersökt hur Rysslands invasion av Ukraina kan påverka den gröna
omställningen i Sverige och i EU.

FTI

Experterna: "Introducera entreprenöskapet tidigt"

Företagarna | 10 aug. 20:50 | 157 ord | SEK  892

Dagens unga måste ges möjlighet att bli nästa generations företagare, skriver Företagarnas experter Eva
Cooper och Anna Libietis i en debattartikel.

Promote

Galna tipset: Zlatan tar över Allsång på Skansen!

Svensk Damtidning | 10 aug. 20:30 | 347 ord | SEK  13 000 | 124 delningar

Lindgren, Jill Johnson och Lena Philipsson med tio gånger pengarna.
TV4-pro�len pekas ut som Sanna Nielsens ersättare i Allsång på Skansen:

Spring Wine & Spirits

Moderaterna: Skyll inte integrationsproblem på företag

di.se Plus | 10 aug. 18:29 | 394 ord | SEK  163 000 | 13 delningar

Promote

LO-ekonomen: Matjättarna låter konsumenterna ta hela smällen

ETC | 10 aug. 17:50 | 623 ord | SEK  6 000 | 218 delningar

Lönsamheten är hög i näringslivet inklusive handeln, men det kommer inte att vara för evigt....prissättning.
Carl Eckerdal, chefsekonom på...

Brilliant Future

Kvinna klämd av grävskopa

Aftonbladet Live Studio | 10 aug. 17:47 | 80 ord | SEK  266 469

En kvinna har förts till sjukhus efter en olycka i Sundsvall vid 15-tiden, rapporterar Sundsvalls Tidning....
Polisen rubricerar händelsen som en arbetsplatsolycka...

Brilliant Future

1

Misstänkt våldtäkt på LSS-boende i Halmstads kommun

SVT Nyheter Halland | 10 aug. 17:41 | 156 ord | SEK  31 761 | 40 delningar

Vi har satt igång en plan för att inleda ytterligare kompetensutveckling om hur vi hanterar relationer.

VISA ORIGINALET

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen
Femina | 10 aug. 10:37 | 491 ord | 675 delningar

Författare: Michaela Mastad

Sanna Nielsen gör sin sjunde och sista sommar som programledare på Allsång på Skansen. Någon som har varit favorittippad att ta över är
rollen är sångerskan Sarah Dawn Finer.

Det var en vecka innan årets premiär av Allsång på Skansen som Sanna Nielsen avslöjade att det skulle bli hennes sista. Artisten har lett pro-
grammet i sju år, men väljer nu att kliva åt sidan och lämnar över rollen som programledare till någon annan.
- Jag säger ju hej då till något som jag har älskat att göra, men det känns ändå bra att ha bestämt sig. Samtidigt trivs jag ju så bra på den där
scenen. Jag vet att jag än en gång kommer att ha världens roligaste sommar och att jag kommer att stå där efter det sista programmet och
tänka: Vad har jag gjort?, sa hon då till TT.

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen

Efter Sannas besked så �ck Aftonbladets läsare rösta om vem de vill se leda allsången nästa sommar. Läsarnas favorit var artisten Sarah
Dawn Finer med 18 procent av rösterna - något som gjorde artisten väldigt smickrad. På Instagram avslöjade artisten om det blir hon som tar
över stafettpinnen nästa sommar.

Tack kära Aftonbladets läsare som har röstat på mig!! Men, nej, det blir inte jag som leder er i Allsång nästa sommar! BTW njut av Sanna
Nielsens två sista program och tack bästa Sanna för 7 helt otroliga år!!, skrev Sarah Dawn Finer i en Instagram-story.

I en intervju med Aftonbladet berättar hon att hon har fått frågan ett par gånger för ett antal år sedan men att det inte kändes rätt just då. Hon
passar även på att hylla Sannas insats som allsångsledare under hennes sju år på allsångsscenen.

- Med bravur, talang och ödmjukhet har hon tagit sig an varenda utmaning och varenda artist, skriver hon.

Finns många kandidater

Men det är inte bara Sarah Dawn Finer som är favorittippad. Enligt bettingsajten Unibet så �nns det tre favoriter till övertagare: Danny
Saucedo, Marie Serneholt och Oscar Zia och alla tre står 7,5 gånger insatsen.

- Det �nns många kandidater som skulle kunna ta sig an detta prestigefyllda uppdrag, och just nu har vi ingen given favorit. Men av dessa tre
ligger kanske Zia närmast till hands för SVT, efter att nyligen ha lett Melodifestivalen med bravur, säger Henrik Holm till Aftonbladet, spelexpe
på Unibet.

Några andra favorittippade ersättare, enligt Unibets lista, är Anis Don Demina, Benjamin Ingrosso, David Lindgren, Jill Johnson  och Lena
Philipsson.

Vill du få en regelbunden dos av inspiration?

Vi ser till att du alltid har full koll på de senaste modetrenderna och skönhetstipsen samt kulturvärlden. Fyll bara i dina uppgifter här så sköter
vi resten.

Ja, inspirera mig! För mer information om hur vi behandlar din data se Aller Medias integritetspolicy.

Bekräfta din mejl

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress.

Öppna mejlet och bekräfta din e-postadress så får du nyhetsbrevet inom kort.

© Femina 
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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21 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Blekinge Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 32 | 616 ord

22 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Bohusläningen | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

23 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Vestmanlands Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

24 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nerikes Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

25 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Tidningen Ångermanland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 605 ord

26 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Örnsköldsviks Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

27 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
TTELA | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

28 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Arbetarbladet | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

29 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Borås Tidning | 11 feb. 2019 | sida 14 | 615 ord

30 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Borlänge Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

31 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Falu Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 16 | 605 ord

32 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Mora Tidning | 11 feb. 2019 | sida 14 | 605 ord

33 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Södra Dalarnes Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

34 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nya Ludvika Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

35 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hallands Nyheter | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

36 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Norrtelje Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

37 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

38 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sala Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

39 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Fagersta-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

40 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Länstidningen Södertälje | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

41 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hallandsposten | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

42 Glömda läkartider dyra
Smålands Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

43 Glömda läkartider dyra
Falköpings Tidning | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

44 Glömda läkartider dyra
Jönköpings-Posten | 11 feb. 2019 | sida 16 | 641 ord

Glömda läkartider dyra

Listan nedan visar dina valda artiklar. Klicka på numret för att ändra ordningen på artiklarna.

Dina sparade urval

SPOR 2019 HÄMTA

Ett upphämtat urval läggs till I de existerande valda träffarna. Du kan hämta �er än ett

urval och kombinera listorna med varandra.

Skriv namn på urvalet *

2022-08-25 15:03 SKAPA NYTT URVAL

Du kan spara, uppdatera och ta bort artiklar i sparade urval i 90 dagar.

1 Patienter ställer in operationer för jakt och resor
Dagens Nyheter - Login | 7 nov. 2019 09:20  (7 nov. 2019 11:25) | 829 ord

2 Patienter ställer in operationer för jakt
Dagens Nyheter | 7 nov. 2019 | sida 26 | 753 ord

3 "Jo, vårdskadorna minskar faktiskt"
Dagens Medicin | 17 okt. 2019 07:00  (18 okt. 2019 12:01) | 594 ord

4 Jo, vårdskadorna minskar faktiskt
Dagens Medicin | 16 okt. 2019 | sida 23 | 557 ord

5 "Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren"
Dagens Medicin | 20 sep. 2019 07:00 | 443 ord

6 Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren
Dagens Medicin | 18 sep. 2019 | sida 23 | 441 ord

7 Kommentar till inslag i media om omplanering av operationer
Karolinska Sjukhuset | 20 juni 2019 23:25  (21 juni 2019 01:26) | 273 ord

8 Pris för arbete om postoperativt illamående
Karolinska Sjukhuset | 26 apr. 2019 15:08 | 485 ord

9 Inställda operationer
Västerbottens-Kuriren | 19 feb. 2019 | sida 16 | 59 ord

10 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sundsvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

11 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sydöstran | 11 feb. 2019 | sida 12 | 627 ord

12 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 627 ord

13 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nyheterna Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 4 | 618 ord

14 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Dala-Demokraten | 11 feb. 2019 | sida 11 | 605 ord

15 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusnan | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

16 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hudiksvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

17 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusdals-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

18 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Söderhamns-Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

19 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ge�e Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

20 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Barometern | 11 feb. 2019 | sida 16 | 615 ord
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Certego Group får ny vd

SecurityUser | 10 aug. 17:32 | 346 ord | SEK  224

Nu har vi en �n plattform och en tydlig strategi för att ta ett fristående Certego in i framtiden, kommenterar
Torbjörn Torell, styrelseordförande,

Promote

Karolinska Development B: Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition rekryterar Anders Karlsson som ny vd (Glob

Avanza | 10 aug. 17:31 | 569 ord | SEK  2 220

Syftet med rekryteringen är att förstärka och bredda ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom
affärsutveckling och kommersialisering inför

Brilliant Future

1

Certego Group får ny vd

SecurityWorldMarket | 10 aug. 17:03  (10 aug. 19:04) | 325 ord | SEK  224 | 16 delningar

Nu har vi en �n plattform och en tydlig strategi för att ta ett fristående Certego in i framtiden, kommenterar
Torbjörn Torell, styrelseordförande,

Promote

Vår framtids hemtjänst: kontinuitet och rejäla kvalitetshöjningar

Kristianstadsbladet | 10 aug. 17:00 | 536 ord | SEK  8 000

Vår Socialdemokratiska regering har sett till att stärka äldreomsorgen genom att tillföra resurser till �er
anställda och stärka kompetensen.

Promote

Debatt: Stärk kompetensutvecklingen i Blekinge

Sydöstran | 10 aug. 17:00 | 390 ord | SEK  3 200

Stärk kompetensutvecklingen i Blekinge.... Digitaliseringen, globaliseringen och den gröna omställningen
skapar både utmaningar och möjligheter för...

Promote

Vår framtids hemtjänst: kontinuitet och rejäla kvalitetshöjningar

Norra Skåne | 10 aug. 17:00 | 536 ord | SEK  2 500

Vår Socialdemokratiska regering har sett till att stärka äldreomsorgen genom att tillföra resurser till �er
anställda och stärka kompetensen.

Promote

VISA ORIGINALET

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen
Femina | 10 aug. 10:37 | 491 ord | 675 delningar

Författare: Michaela Mastad

Sanna Nielsen gör sin sjunde och sista sommar som programledare på Allsång på Skansen. Någon som har varit favorittippad att ta över är
rollen är sångerskan Sarah Dawn Finer.

Det var en vecka innan årets premiär av Allsång på Skansen som Sanna Nielsen avslöjade att det skulle bli hennes sista. Artisten har lett pro-
grammet i sju år, men väljer nu att kliva åt sidan och lämnar över rollen som programledare till någon annan.
- Jag säger ju hej då till något som jag har älskat att göra, men det känns ändå bra att ha bestämt sig. Samtidigt trivs jag ju så bra på den där
scenen. Jag vet att jag än en gång kommer att ha världens roligaste sommar och att jag kommer att stå där efter det sista programmet och
tänka: Vad har jag gjort?, sa hon då till TT.

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen

Efter Sannas besked så �ck Aftonbladets läsare rösta om vem de vill se leda allsången nästa sommar. Läsarnas favorit var artisten Sarah
Dawn Finer med 18 procent av rösterna - något som gjorde artisten väldigt smickrad. På Instagram avslöjade artisten om det blir hon som tar
över stafettpinnen nästa sommar.

Tack kära Aftonbladets läsare som har röstat på mig!! Men, nej, det blir inte jag som leder er i Allsång nästa sommar! BTW njut av Sanna
Nielsens två sista program och tack bästa Sanna för 7 helt otroliga år!!, skrev Sarah Dawn Finer i en Instagram-story.

I en intervju med Aftonbladet berättar hon att hon har fått frågan ett par gånger för ett antal år sedan men att det inte kändes rätt just då. Hon
passar även på att hylla Sannas insats som allsångsledare under hennes sju år på allsångsscenen.

- Med bravur, talang och ödmjukhet har hon tagit sig an varenda utmaning och varenda artist, skriver hon.

Finns många kandidater

Men det är inte bara Sarah Dawn Finer som är favorittippad. Enligt bettingsajten Unibet så �nns det tre favoriter till övertagare: Danny
Saucedo, Marie Serneholt och Oscar Zia och alla tre står 7,5 gånger insatsen.

- Det �nns många kandidater som skulle kunna ta sig an detta prestigefyllda uppdrag, och just nu har vi ingen given favorit. Men av dessa tre
ligger kanske Zia närmast till hands för SVT, efter att nyligen ha lett Melodifestivalen med bravur, säger Henrik Holm till Aftonbladet, spelexpe
på Unibet.

Några andra favorittippade ersättare, enligt Unibets lista, är Anis Don Demina, Benjamin Ingrosso, David Lindgren, Jill Johnson  och Lena
Philipsson.

Vill du få en regelbunden dos av inspiration?

Vi ser till att du alltid har full koll på de senaste modetrenderna och skönhetstipsen samt kulturvärlden. Fyll bara i dina uppgifter här så sköter
vi resten.

Ja, inspirera mig! För mer information om hur vi behandlar din data se Aller Medias integritetspolicy.

Bekräfta din mejl

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress.

Öppna mejlet och bekräfta din e-postadress så får du nyhetsbrevet inom kort.

© Femina 
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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45 Glömda läkartider dyra
Skaraborgs Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

46 Glömda läkartider dyra
Smålands-Tidningen | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

47 Glömda läkartider dyra
Smålänningen | 11 feb. 2019 | sida 12 | 642 ord

48 Glömda läkartider dyra
Tranås Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

49 Glömda läkartider dyra
Vetlanda-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 642 ord

50 Glömda läkartider dyra
Värnamo Nyheter | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

51 Glömda läkartider dyra
Västgöta-Bladet | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

52 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
TT Nyhetsbyrån | 10 feb. 2019 | 606 ord

53 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
SVT Nyheter Stockholm | 10 feb. 2019 09:26 | 452 ord

54 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Vimmerby Tidning | 10 feb. 2019 08:26 | 743 ord

55 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Katrineholms-Kuriren | 10 feb. 2019 08:13 | 736 ord

56 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
TTELA | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

57 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Göteborgs-Posten | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

58 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Hallandsposten | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

59 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Hallands Nyheter | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

60 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Bohusläningen | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

61 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Södermanlands Nyheter | 10 feb. 2019 08:13 | 736 ord

62 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Nya Lidköpings-Tidningen | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

63 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Eskilstuna-Kuriren | 10 feb. 2019 08:13  (10 feb. 2019 10:22) | 736 ord

64 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Svenska Dagbladet | 10 feb. 2019 08:12 | 730 ord

65 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Sydsvenskan | 10 feb. 2019 08:11  (10 feb. 2019 08:46) | 720 ord

66 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Helsingborgs Dagblad | 10 feb. 2019 08:11  (10 feb. 2019 08:46) | 720 ord

67 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
TT Nyhetsbyrån | 10 feb. 2019 | 729 ord
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21 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Blekinge Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 32 | 616 ord

22 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Bohusläningen | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

23 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Vestmanlands Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

24 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nerikes Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

25 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Tidningen Ångermanland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 605 ord

26 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Örnsköldsviks Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

27 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
TTELA | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

28 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Arbetarbladet | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

29 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Borås Tidning | 11 feb. 2019 | sida 14 | 615 ord

30 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Borlänge Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

31 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Falu Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 16 | 605 ord

32 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Mora Tidning | 11 feb. 2019 | sida 14 | 605 ord

33 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Södra Dalarnes Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

34 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nya Ludvika Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

35 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hallands Nyheter | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

36 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Norrtelje Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

37 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

38 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sala Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

39 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Fagersta-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

40 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Länstidningen Södertälje | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

41 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hallandsposten | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

42 Glömda läkartider dyra
Smålands Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

43 Glömda läkartider dyra
Falköpings Tidning | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

44 Glömda läkartider dyra
Jönköpings-Posten | 11 feb. 2019 | sida 16 | 641 ord

Glömda läkartider dyra

Listan nedan visar dina valda artiklar. Klicka på numret för att ändra ordningen på artiklarna.

Dina sparade urval

SPOR 2019 HÄMTA

Ett upphämtat urval läggs till I de existerande valda träffarna. Du kan hämta �er än ett

urval och kombinera listorna med varandra.

Skriv namn på urvalet *

2022-08-25 15:03 SKAPA NYTT URVAL

Du kan spara, uppdatera och ta bort artiklar i sparade urval i 90 dagar.

1 Patienter ställer in operationer för jakt och resor
Dagens Nyheter - Login | 7 nov. 2019 09:20  (7 nov. 2019 11:25) | 829 ord

2 Patienter ställer in operationer för jakt
Dagens Nyheter | 7 nov. 2019 | sida 26 | 753 ord

3 "Jo, vårdskadorna minskar faktiskt"
Dagens Medicin | 17 okt. 2019 07:00  (18 okt. 2019 12:01) | 594 ord

4 Jo, vårdskadorna minskar faktiskt
Dagens Medicin | 16 okt. 2019 | sida 23 | 557 ord

5 "Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren"
Dagens Medicin | 20 sep. 2019 07:00 | 443 ord

6 Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren
Dagens Medicin | 18 sep. 2019 | sida 23 | 441 ord

7 Kommentar till inslag i media om omplanering av operationer
Karolinska Sjukhuset | 20 juni 2019 23:25  (21 juni 2019 01:26) | 273 ord

8 Pris för arbete om postoperativt illamående
Karolinska Sjukhuset | 26 apr. 2019 15:08 | 485 ord

9 Inställda operationer
Västerbottens-Kuriren | 19 feb. 2019 | sida 16 | 59 ord

10 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sundsvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

11 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sydöstran | 11 feb. 2019 | sida 12 | 627 ord

12 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 627 ord

13 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nyheterna Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 4 | 618 ord

14 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Dala-Demokraten | 11 feb. 2019 | sida 11 | 605 ord

15 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusnan | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

16 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hudiksvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

17 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusdals-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

18 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Söderhamns-Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

19 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ge�e Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

20 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Barometern | 11 feb. 2019 | sida 16 | 615 ord
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Promote

I den globala arbetarkampen gror fröet till facklig förnyelse

Socialisterna | 10 aug. 16:38 | 1110 ord

En nyligen genomförd undersökning bland 50 000 arbetare i 44 länder visade att en femtedel av dem är
mycket eller extremt benägna att säga upp sig

Brilliant Future

Dr Michael Mosley: Därför är stress bra för din hälsa

MåBra | 10 aug. 16:29 | 710 ord | SEK  44 000 | 50 delningar

Därför är stress bra för din hälsa.... Ibland är stress precis vad läkaren rekommenderar", säger Michael
Mosley....att regelbundet utsätta sig för stress.

Brilliant Future

Imorgon börjar Stadsfesten - här är alla uppträdanden

Dagens Kalmar | 10 aug. 16:00 | 253 ord

Benjamin Ingrosso, Hoffmaestro, Jill Johnson, Thomas di Leva, ja det är namnkunniga artister som bokats
på årets stadsfest.

Spring Wine & Spirits

Prioritera inte bort arbetsmiljöfrågorna

Transportarbetaren | 10 aug. 15:29 | 269 ord | SEK  1 035

Prioritera inte bort arbetsmiljöfrågorna.... Stress, dåliga arbetsvillkor och otrygghet är några ord som
beskriver vardagen för våra medlemmar i deras...

Brilliant Future

Inget huvudavtal i sikte med Byggnads

Maskinentreprenören | 10 aug. 15:14 | 291 ord | SEK  67 | 2 delningar

Huvudavtalets grundprinciper är att underlätta omställningen (till nya jobb) för medarbetare, och göra det
enklare för företagen att behålla den

Promote

Svenskar vill se mer rental i byggsektorn

Maskinentreprenören | 10 aug. 15:14 | 192 ord | SEK  67

Svenskar vill se mer rental i byggsektorn.

ELU

VISA ORIGINALET

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen
Femina | 10 aug. 10:37 | 491 ord | 675 delningar

Författare: Michaela Mastad

Sanna Nielsen gör sin sjunde och sista sommar som programledare på Allsång på Skansen. Någon som har varit favorittippad att ta över är
rollen är sångerskan Sarah Dawn Finer.

Det var en vecka innan årets premiär av Allsång på Skansen som Sanna Nielsen avslöjade att det skulle bli hennes sista. Artisten har lett pro-
grammet i sju år, men väljer nu att kliva åt sidan och lämnar över rollen som programledare till någon annan.
- Jag säger ju hej då till något som jag har älskat att göra, men det känns ändå bra att ha bestämt sig. Samtidigt trivs jag ju så bra på den där
scenen. Jag vet att jag än en gång kommer att ha världens roligaste sommar och att jag kommer att stå där efter det sista programmet och
tänka: Vad har jag gjort?, sa hon då till TT.

Sarah Dawn Finers besked om att leda Allsång på Skansen

Efter Sannas besked så �ck Aftonbladets läsare rösta om vem de vill se leda allsången nästa sommar. Läsarnas favorit var artisten Sarah
Dawn Finer med 18 procent av rösterna - något som gjorde artisten väldigt smickrad. På Instagram avslöjade artisten om det blir hon som tar
över stafettpinnen nästa sommar.

Tack kära Aftonbladets läsare som har röstat på mig!! Men, nej, det blir inte jag som leder er i Allsång nästa sommar! BTW njut av Sanna
Nielsens två sista program och tack bästa Sanna för 7 helt otroliga år!!, skrev Sarah Dawn Finer i en Instagram-story.

I en intervju med Aftonbladet berättar hon att hon har fått frågan ett par gånger för ett antal år sedan men att det inte kändes rätt just då. Hon
passar även på att hylla Sannas insats som allsångsledare under hennes sju år på allsångsscenen.

- Med bravur, talang och ödmjukhet har hon tagit sig an varenda utmaning och varenda artist, skriver hon.

Finns många kandidater

Men det är inte bara Sarah Dawn Finer som är favorittippad. Enligt bettingsajten Unibet så �nns det tre favoriter till övertagare: Danny
Saucedo, Marie Serneholt och Oscar Zia och alla tre står 7,5 gånger insatsen.

- Det �nns många kandidater som skulle kunna ta sig an detta prestigefyllda uppdrag, och just nu har vi ingen given favorit. Men av dessa tre
ligger kanske Zia närmast till hands för SVT, efter att nyligen ha lett Melodifestivalen med bravur, säger Henrik Holm till Aftonbladet, spelexpe
på Unibet.

Några andra favorittippade ersättare, enligt Unibets lista, är Anis Don Demina, Benjamin Ingrosso, David Lindgren, Jill Johnson  och Lena
Philipsson.

Vill du få en regelbunden dos av inspiration?

Vi ser till att du alltid har full koll på de senaste modetrenderna och skönhetstipsen samt kulturvärlden. Fyll bara i dina uppgifter här så sköter
vi resten.

Ja, inspirera mig! För mer information om hur vi behandlar din data se Aller Medias integritetspolicy.

Bekräfta din mejl

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress.

Öppna mejlet och bekräfta din e-postadress så får du nyhetsbrevet inom kort.

© Femina 
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Kultur och underhållning TT SVT Skansen Instagram Unibet Aftonbladet Anis Don Demina Lena Philipsson
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45 Glömda läkartider dyra
Skaraborgs Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

46 Glömda läkartider dyra
Smålands-Tidningen | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

47 Glömda läkartider dyra
Smålänningen | 11 feb. 2019 | sida 12 | 642 ord

48 Glömda läkartider dyra
Tranås Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

49 Glömda läkartider dyra
Vetlanda-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 642 ord

50 Glömda läkartider dyra
Värnamo Nyheter | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

51 Glömda läkartider dyra
Västgöta-Bladet | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

52 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
TT Nyhetsbyrån | 10 feb. 2019 | 606 ord

53 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
SVT Nyheter Stockholm | 10 feb. 2019 09:26 | 452 ord

54 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Vimmerby Tidning | 10 feb. 2019 08:26 | 743 ord

55 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Katrineholms-Kuriren | 10 feb. 2019 08:13 | 736 ord

56 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
TTELA | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

57 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Göteborgs-Posten | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

58 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Hallandsposten | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

59 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Hallands Nyheter | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

60 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Bohusläningen | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

61 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Södermanlands Nyheter | 10 feb. 2019 08:13 | 736 ord

62 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Nya Lidköpings-Tidningen | 10 feb. 2019 08:13 | 738 ord

63 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Eskilstuna-Kuriren | 10 feb. 2019 08:13  (10 feb. 2019 10:22) | 736 ord

64 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Svenska Dagbladet | 10 feb. 2019 08:12 | 730 ord

65 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Sydsvenskan | 10 feb. 2019 08:11  (10 feb. 2019 08:46) | 720 ord

66 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
Helsingborgs Dagblad | 10 feb. 2019 08:11  (10 feb. 2019 08:46) | 720 ord

67 Glömda läkartider kostar skjortan för vården
TT Nyhetsbyrån | 10 feb. 2019 | 729 ord
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21 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Blekinge Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 32 | 616 ord

22 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Bohusläningen | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

23 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Vestmanlands Läns Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

24 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nerikes Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

25 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Tidningen Ångermanland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 605 ord

26 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Örnsköldsviks Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

27 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
TTELA | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

28 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Arbetarbladet | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

29 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Borås Tidning | 11 feb. 2019 | sida 14 | 615 ord

30 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Borlänge Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

31 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Falu Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 16 | 605 ord

32 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Mora Tidning | 11 feb. 2019 | sida 14 | 605 ord

33 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Södra Dalarnes Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

34 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nya Ludvika Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

35 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hallands Nyheter | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

36 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Norrtelje Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

37 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

38 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sala Allehanda | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

39 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Fagersta-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

40 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Länstidningen Södertälje | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

41 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hallandsposten | 11 feb. 2019 | sida 14 | 746 ord

42 Glömda läkartider dyra
Smålands Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 12 | 641 ord

43 Glömda läkartider dyra
Falköpings Tidning | 11 feb. 2019 | sida 22 | 641 ord

44 Glömda läkartider dyra
Jönköpings-Posten | 11 feb. 2019 | sida 16 | 641 ord

Glömda läkartider dyra

Listan nedan visar dina valda artiklar. Klicka på numret för att ändra ordningen på artiklarna.

Dina sparade urval

SPOR 2019 HÄMTA

Ett upphämtat urval läggs till I de existerande valda träffarna. Du kan hämta �er än ett

urval och kombinera listorna med varandra.

Skriv namn på urvalet *

2022-08-25 15:03 SKAPA NYTT URVAL

Du kan spara, uppdatera och ta bort artiklar i sparade urval i 90 dagar.

1 Patienter ställer in operationer för jakt och resor
Dagens Nyheter - Login | 7 nov. 2019 09:20  (7 nov. 2019 11:25) | 829 ord

2 Patienter ställer in operationer för jakt
Dagens Nyheter | 7 nov. 2019 | sida 26 | 753 ord

3 "Jo, vårdskadorna minskar faktiskt"
Dagens Medicin | 17 okt. 2019 07:00  (18 okt. 2019 12:01) | 594 ord

4 Jo, vårdskadorna minskar faktiskt
Dagens Medicin | 16 okt. 2019 | sida 23 | 557 ord

5 "Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren"
Dagens Medicin | 20 sep. 2019 07:00 | 443 ord

6 Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren
Dagens Medicin | 18 sep. 2019 | sida 23 | 441 ord

7 Kommentar till inslag i media om omplanering av operationer
Karolinska Sjukhuset | 20 juni 2019 23:25  (21 juni 2019 01:26) | 273 ord

8 Pris för arbete om postoperativt illamående
Karolinska Sjukhuset | 26 apr. 2019 15:08 | 485 ord

9 Inställda operationer
Västerbottens-Kuriren | 19 feb. 2019 | sida 16 | 59 ord

10 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sundsvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

11 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Sydöstran | 11 feb. 2019 | sida 12 | 627 ord

12 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 8 | 627 ord

13 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Nyheterna Östra Småland | 11 feb. 2019 | sida 4 | 618 ord

14 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Dala-Demokraten | 11 feb. 2019 | sida 11 | 605 ord

15 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusnan | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

16 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Hudiksvalls Tidning | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

17 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ljusdals-Posten | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

18 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Söderhamns-Kuriren | 11 feb. 2019 | sida 12 | 605 ord

19 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Ge�e Dagblad | 11 feb. 2019 | sida 10 | 605 ord

20 Glömda läkartider dyrt för sjukhusen
Barometern | 11 feb. 2019 | sida 16 | 615 ord
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