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Bästa/bäste förskrivare, 

 

Nu kan du boka möte med mig när det passar dig.  

Bayer introducerar ett digitalt bokningssystem som ett komplement till 

nuvarande kontaktvägar. Du kan ange produkter och ämne i rullisten som  

är i bokningssystemet. Ange "hormonspiraler", "p-piller" eller "annat", inom 

kvinnohälsa, som du vill att jag ska fokusera på. Kanske vill du veta mer om 

blödningsmönster, en specifik produkt, vilka hjälpmedel som finns vid 

preventivmedelsrådgivning eller annat material du kan behöva. 

 

Vi gör detta för att det ska vara så tidseffektivt och anpassningsbart som 

möjligt. I bokningssystemet finns det möjligheter att boka tid, plats, form samt 

antal personer som ska delta. Du kan se alla lediga tider i kalendern och med 

några enkla steg boka in den tid som önskas. Både fysiska och digitala möten 

kan väljas. 

Om du vill komma i kontakt med mig direkt kan du ringa eller maila mig (se info 

nedan). 

Vänliga hälsningar, 

 

Bayer AB 

 

Anna Sjösten 

Regional Manager    

Mobil: 073 – 303 65 63 

Email: anna.sjosten@bayer.com 
 

 

 
  

 

Solna, september 2021 

 

Bayer AB 

Box 606 

SE-169 26 Solna 

 
Visitors:  

Berzelius 

 

Org.nr: 556051-3870 
  

 

Tel.  +46 8 580 223 00 

Fax  +46 8 580 223 01 
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Bästa/bäste förskrivare, 

 

Nu kan du boka möte med mig när det passar dig.  

Bayer introducerar ett digitalt bokningssystem som ett komplement till 

nuvarande kontaktvägar. Du kan ange produkter och ämne i rullisten som  

är i bokningssystemet. Ange "hormonspiraler", "p-piller" eller "annat", inom 

kvinnohälsa, som du vill att jag ska fokusera på. Kanske vill du veta mer om 

blödningsmönster, en specifik produkt, vilka hjälpmedel som finns vid 

preventivmedelsrådgivning eller annat material du kan behöva. 

 

Vi gör detta för att det ska vara så tidseffektivt och anpassningsbart som 

möjligt. I bokningssystemet finns det möjligheter att boka tid, plats, form samt 

antal personer som ska delta. Du kan se alla lediga tider i kalendern och med 

några enkla steg boka in den tid som önskas. Både fysiska och digitala möten 

kan väljas. 

Om du vill komma i kontakt med mig direkt kan du ringa eller maila mig (se info 

nedan). 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Bayer AB 

 

Lena Malmgren 

Regional Manager    

Mobil: 070 – 333 12 58 

Email: lena.malmgren@bayer.com 
 

 

 
  

 

Solna, september 2021 

 

Bayer AB 

Box 606 

SE-169 26 Solna 

 

Visitors:  

Berzelius väg 35 

Org.nr: 556051-3870 

  

 

Tel.  +46 8 580 223 00 

Fax  +46 8 580 223 01 
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Bästa/bäste förskrivare, 

 

Nu kan du boka möte med mig när det passar dig.  

Bayer introducerar ett digitalt bokningssystem som ett komplement till 

nuvarande kontaktvägar. Du kan ange produkter och ämne i rullisten som  

är i bokningssystemet. Ange "hormonspiraler", "p-piller" eller "annat", inom 

kvinnohälsa, som du vill att jag ska fokusera på. Kanske vill du veta mer om 

blödningsmönster, en specifik produkt, vilka hjälpmedel som finns vid 

preventivmedelsrådgivning eller annat material du kan behöva. 

 

Vi gör detta för att det ska vara så tidseffektivt och anpassningsbart som 

möjligt. I bokningssystemet finns det möjligheter att boka tid, plats, form samt 

antal personer som ska delta. Du kan se alla lediga tider i kalendern och med 

några enkla steg boka in den tid som önskas. Både fysiska och digitala möten 

kan väljas. 

Om du vill komma i kontakt med mig direkt kan du ringa eller maila mig (se info 

nedan). 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Bayer AB 

 

Niko Petkovski 

Regional Manager    

Mobil: 076 – 890 45 08. 

Email: niko.petkovski@bayer.com 
 

 
  

 

Solna, september 2021 

 

Bayer AB 

Box 606 

SE-169 26 Solna 

 
Visitors:  

Berzelius väg 35 

 

Org.nr: 556051-3870 
  

 

Tel.  +46 8 580 223 00 

Fax  +46 8 580 223 01 
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