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Valberedningens förslag 

Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 2021 

Valberedningen 2020-2021 

Valberedningens formella uppdrag regleras i paragraferna 38 och 39 i Sveriges 
läkarförbunds stadgar.  

§ 38 Valberedningen består av en ordförande, fyra övriga ledamöter och tre suppleanter. 
Beredningen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare. Den sammanträder på 
kallelse av ordföranden.  

§ 39 Valberedningen ska till ordinarie FM förbereda förekommande val enligt §§ 23 och 24. 
Den ska därvid bereda förbundets delföreningar tillfälle att till beredningen lämna förslag till 
val. Delföreningarnas förslag till val av förtroendemän och förbundskansliets förslag till val 
av auktoriserad revisor ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sextio dagar 
före mötet. Beredningen ska tillställa fullmäktige sina valförslag senast en vecka före FM.  

Beredningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets 
förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten.  

 

Valberedningen har bestått av:  

Kristina Jennische (ordförande) 
Ulrika Mattsson  
Robert Svartholm 
Frida Schagelin 
Kristin Arthur 
 
Suppleanter: 

Paula Wallmon 

Elin Karlsson 

Carin Larnert Hansson 
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Valberedningens arbete 

Under verksamhetsåret har valberedningen haft två fysiska möten och ett antal digitala 
möten.  

Valberedningen har under året följt förbundets verksamhet i syfte att få sitt förslag till 
fullmäktige väl underbyggt. Valberedningen har varit närvarande vid olika möten inom 
förbundet och precis som förra året har valberedningen haft som ambition att ha 
direktkontakt med någon representant från alla lokal- och yrkesföreningar, vilket har fullföljts 
framgångsrikt med enstaka undantag. Fokus i samtalen har varit att ta reda på hur man i 
delföreningarna uppfattar FS arbete och kontakten FS, men framförallt att kartlägga vilka 
kompetenser som man vill se i FS. 

Förfrågan till samtliga sittande förtroendevalda huruvida de ställer sig till förfogande till omval 
gick ut under våren. 

Alla förbundsstyrelsens ledamöter intervjuades i samband med deras sammanträde i juni. 
Under veckorna efter nomineringsstopp i september har samtliga nominerade till nyval och 
de som nominerats till förste vice ordförande intervjuats. Madeleine Liljegren meddelade i 
samband med den intervjun i september att hon bestämt sig för att inte stå till förfogande för 
val till förste vice ordförande.  

Det har under året i media och inom olika delar av förbundet förts en diskussion kring 
bristande representativitet av läkare med en internationell bakgrund på förbundets högsta 
förtroendevalda positioner. Mot bakgrund av detta har valberedningen lyft den frågan i 
många av de intervjuer och samtal som nämnts ovan. I detta har alla aktiva inom förbundet 
ett stort ansvar att försöka engagera läkare med olika bakgrund, erfarenheter och 
kompetenser till det fackliga arbetet för att vi så småningom ska kunna se en bredare 
representativitet bland de personer som kan bli aktuella för val till FS.  

Allmän motivering till valberedningens förslag 

I det förslag som valberedningen lägger fram för fullmäktige i år finns en stor bredd vad gäller 
fackliga kompetenser och erfarenheter, samt representation från olika yrkesgrupper. Utöver 
detta har valberedningens fokus legat på kommunikation, samarbete, stabilitet och 
långsiktighet, vilket vi bedömer är grundförutsättningar för en bra och välfungerande 
förbundsstyrelse som kan vara effektiv och exekutiv till nytta för alla medlemmar.  

Valberedningen lägger fram sitt förslag i konsensus. 
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Valberedningens förslag 

I enlighet med paragraf 39 i förbundets stadgar lämnar valberedningen härmed följande 
förslag till val vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte (FM) 2021. 

Valberedningen föreslår 

(1) som mötesordförande  

David Svaninger 

(2) som vice mötesordförande 

Henrik Hagström 

(3) som förste vice ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2023  

Lars Rocksén 

(4) som ledamöter i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2023 

Johan Styrud (omval, valbarhetsprövning krävs) 

Tina Crafoord (omval) 

Madeleine Liljegren (omval) 

Shokoufeh Manouchehr Pour (omval) 

Christofer Lindholm (nyval) 

Gabriella Schanning (nyval) 

(5) som förtroendemannarevisor under tiden till och med ordinarie FM 2024 

Ove Andersson (nyval) 

(6) som förtroendemannarevisorssuppleant under tiden till och med ordinarie FM 
2024 

Maria Ehlin Kolk (nyval) 

(7) som auktoriserad revisor från och med verksamhetsåret 2021 

Veronica Carlsson, PwC 
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Särskilda motiveringar till valberedningens förslag: 

Förste vice ordförande 
Lars Rocksén 

Lars Rocksén är specialist i anestesi och intensivvård på Örnsköldsviks sjukhus, Region 
Västernorrland. Hans fackliga engagemang inleddes 2012 i SYLF Västernorrland och i 
Ångemanlands läkarförening, där han sedermera blev ordförande. Sedan 2019 har Lars 
suttit som ledamot i förbundsstyrelsen och har bland annat arbetat med att ta fram Strategi 
2025. Han åtnjuter stort förtroende bland många av förbundets förtroendevalda och går 
under detta år Högre facklig ledarskapsutbildning. Lars brinner för ett strategiskt arbetssätt 
och har erfarenhet av att uppmärksamma och dra nytta av kompetenser i en grupp. Han är 
även en duktig skribent och är bland annat krönikör i tidningen Sjukhusläkaren. 

I det fackliga arbetet tar han med sig de mindre sjukhusens perspektiv och kunskap om 
geografisk distribution av vård. Lars mångfacetterade kompetensprofil och personliga 
egenskaper utgör goda förutsättningar för att långsiktigt komplementera presidiet i dess 
uppgift att föra Läkarförbundet framåt.  

Valberedningen föreslår nyval av Lars Rocksén till förste vice ordförande.  

Ledamöter, omval 
Johan Styrud 

Johan Styrud är kirurg och kärlkirug och arbetar på Danderyds sjukhus I Stockholm. Han är 
även docent sedan 2001. 

Johan har en gedigen facklig erfarenhet både lokalfackligt som ordförande i Stockholms 
läkarförening och centralfackligt som ledamot i förbundsstyrelsen. 

Johan har varit ledamot I Förhandlingsdelegationen sedan 2011 och hans erfarenhet av 
fackligt förhandlingsarbete är något som har haft stor betydelse för förbundets medlemmar.  

Han är diplomatisk och handlingskraftig, är en god kommunikatör och van att på ett 
prestigelöst sätt samarbeta i fackliga sammanhang. Johan har en stark plattform och ett 
etablerat nätverk och därtill erfarenhet av att framgångsrikt förbättra läkares arbetsmiljö och 
synliggöra förbundets politik.  

Valberedningen anser att det är värdefullt och angeläget både för förbundsstyrelsens interna 
arbete och för förbundets medlemmar att Johan, trots att han har fullgjort tre mandatperioder, 
nu bereds möjlighet att fortsätta som ledamot.  

Valberedningen föreslår omval av Johan Styrud till ledamot och yrkar därmed på 
valbarhetsprövning.  
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Tina Crafoord 

Tina Crafoord är specialist i anestesi och intensivvård. Hon har erfarenhet som 
verksamhetschef för An/Op/Iva i Karlstad, och på senare tid som Ambulansöverläkare.  

Hon blev invald i FS 2019 efter att samma år blivit ordförande för Chefsföreningen. Tina har 
gedigna kunskaper i chefs- och ledarskapsfrågor, med utgångspunkten att ett gott ledarskap 
är nyckeln till att läkare ska få goda arbetsvillkor, gynnsam arbetsmiljö och nå fram i andra 
kärnfackliga frågor. Hon har värdefulla erfarenheter av arbete i ledningsgrupper och stor 
insikt i styrningen av sjukvården. Hon har genom detta visat sig ha goda förutsättningar för 
att knyta samman förbundets mål om läkares ställning och villkor med sjukvårdspolitiken. 
Tina är bra på att se helheten och samtidigt vara strategiskt och behålla fokus i sakfrågorna.  

Valberedningen föreslår omval av Tina Crafoord till ledamot. 

 

Madeleine Liljegren 

Madeleine Liljegren är ST-läkare i psykiatri i Stockholm och är ordförande för SYLF med 
tidigare engagemang i förbundet sedan studenttiden. Hon är nu ordförande för Utbildning 
och forskningsrådet och har innan dess suttit i Förhandlingsdelegationen.  

Madeleine har under sina två år i FS arbetat brett och engagerat för att bevaka 
medlemmarnas intressen, med särskild vikt på utbildning. Hon har belyst frågor om 
underläkarnas villkor, statlig styrning och införandet av BT för allmänheten och 
beslutsfattare. Madeleine är påläst och systematisk i sitt arbete, en god kommunikatör och 
har genom sociala medier ökat synligheten om Läkarförbundets arbete både internt och 
externt. Hon har visat att hon är en kraft att räkna med och har mycket kvar att ge till FS och 
förbundet. 

Valberedningen föreslår omval av Madeleine Liljegren till ledamot. 

 

Shokoufeh Manouchehr Pour 

Shokoufeh Manouchehr Pour är specialist i gynekologi och obstetrik samt i gynekologisk 
onkologi och är nu överläkare på sektiontionen för avancerad sjukvård i hemmet vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset.  

Hon har en facklig erfarenhet som spänner över mer än 20 år och innefattar lokala uppdrag 
som klinikombud, samverkansrepresentant, huvudskyddsombud, och just nu ledamot i 
sektion SU inom VGLF. Hon är ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, ledamot i 
förbundsstyrelsen sedan 2019 och ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och 
medicinteknik. 
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Shokoufeh är mycket engagerad i arbetsmiljöfrågor, vårdplatsproblemet och i att läkare ska 
ha ett hållbart arbetsliv. I FS har hon under det senaste året bland annat arbetat med den 
nya äldreomsorgslagen.  

Hennes personliga egenskaper som innefattar god lyssnande förmåga och stort klokskap i 
kombination med lång och bred facklig erfarenhet och kunskap är en tillgång för FS.  

Valberedningen föreslår omval av Shokoufeh Manouchehr Pour till ledamot.  

 

Ledamöter, nyval 
Christofer Lindholm 

Christofer Lindholm är specialistläkare i anestesi och intensivvård på Centralsjukhuset i 
Karlstad. Han har sin fackliga hemvist i Värmlands läkarförening där han är ordförande, 
huvudskyddsombud och del av den lokala förhandlingsdelegationen och är således väl 
förankrad i det lokalfackliga arbetet. Han går också Läkarförbundets ledarskapsutbildning.  

Arbetsmiljöfrågor är något som ligger Christofer extra varmt om hjärtat och har tagit stor del 
av hans arbetstid under pandemin, både lokalt men också som nyinvald i Arbetslivsgruppen i 
Läkarförbundet.  

Christofers erfarenheter och stora engagemang tillsammans med hans diplomati och lugna 
men enträgna sätt att arbeta ser vi kommer vara hela medlemskåren till gagn och ett bra 
tillskott till FS. 

Valberedningen föreslår nyval av Christofer Lindholm till ledamot. 

 

Gabriella Schanning 

Gabriella Schanning är ST-läkare i anestesi och intensivvård på Capio Sankt Görans 
sjukhus, ordförande i SYLF Stockholm och ledamot i Stockholms läkarförening och är även 
aktiv i Sankt Görans läkarförening. Hon har arbetat regionalt med frågor gällande införandet 
av BT, rekrytering av underläkare och hon har suttit i Stockholms läkarförenings 
förhandlingsdelegation. Gabriellas förmåga att strukturera upp problem och komma med 
konkreta förbättringsförslag har gett underläkarfrågorna en självklar plats på de regionala 
politikernas bord. Hennes kompetenser så väl som hennes tålamod och målmedvetenhet 
kommer att kunna vara till nytta för FS och läkarkåren. 

Valberedningen föreslår nyval av Gabriella Schanning till ledamot. 
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Bilagor 

Valförteckning 

Nomineringar 

Fackliga meritförteckningar 

  



 

 

 

VALFÖRTECKNING 2021  
 

 Vald för tiden tom 
FUM år 

Valet 2021 avser 
tiden tom FUM 

Anmärkning, 
(valbarhetsprövn kursivt) 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 
Ordförande  Sofia Rydgren Stale                    2022  Vald 2020                             

Förste vice ordförande Karin Båtelson                         2021           2023 Vald 1 v ordf 2014  Avsägelse 
Andre vice ordförande Marina Tuutma                       2022  Vald 2 v ordf 2020             

     

 
 
 
 
 
 

Ledamöter 
 

 

Tina Crafoord 2021 2023 Invald 2019 
Erik Dahlman                           2022  Invald 2017                          
Emelie Hultberg                       2022  Invald 2020                          

Madeleine Liljegren                 2021 2023 Invald 2019                          
  Shokoufeh Manoucherpour    2021 2023 Invald 2019                          
  Torsten Mossberg    2022  Invald 2018                          

Saad Rammo                              2022  Invald 2018                           
Lars Rocksén 2021 2023 Invald 2019 
Ylva Sandström                          2022  Invald 2020                            

Johan Styrud                           2021 2023 Invald 2015 Valbarhetsprövn. 
  Sven Söderberg                           2021 2023 Invald 2015              Avsägelse 

REVISORER 
Auktoriserad revisor ordinarie Veronica Carlsson, PwC 2021   
Förtroendemannarevisor, ord   Jan Rosén                                        2021 2024 Avsägelse 

Förtroendemannarevisor, ord   Thomas Brännström         2023                                                   
Förtroendemannarevisor, suppl    Joanna Ahlkvist 2023     
Förtroendemannarevisor, suppl Joanna  Werner fd Strömberg 

Johnson   
2021 2024  

Avsägelse 

VALBEREDNING 
Ordförande Kristina Jennische               2021 2023  

 

 
Ordinarie 

Ulrika Matsson Kölfeldt                  2021 2023  
Frida Schagelin             2022   

   Kristin Arthur                 2022   
Robert Svartholm 2021            2023  

 
Suppleanter 

   Elin Karlsson     2021 2023 Avsägelse 

Paula Wallmon 2022                                                 

Carin Larnert Hansson                              2023  
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Nominerade till val 
NAMN NOMINERAD TILL ARBETSORT NOMINERANDE FÖRENING 

Lars Rocksén Förste vice ordförande Örnsköldsvik Östergötland  

Lars Rocksén Förste vice ordförande Örnsköldsvik Sjukhusläkarna 

Johan Styrud Förste vice ordförande Stockholm Stockholms läkarförening 

Johan Styrud Ledamot till FS Stockholm Stockholms läkarförening 

Madeleine Liljegren Förste vice ordförande* Stockholm SYLF 

Madeleine Liljegren Förste vice ordförande* Stockholm Chefsföreningen 

Madeleine Liljegren Förste vice ordförande* Stockholm Nordvästra Skånes 
läkareförening 

Madeleine Liljegren Ledamot till FS Stockholm Svenska 
Privatläkarföreningen 

Shokoufeh 
Manouchehr Pour 

Ledamot till FS Göteborg Västra Götalands 
läkarförening 

Shokoufeh 
Manouchehr Pour 

Ledamot till FS Göteborg Sjukhusläkarna 

Tina Crafoord Ledamot till FS Karlstad SYLF 

Tina Crafoord Ledamot till FS Karlstad Svenska 
Privatläkarföreningen 

Tina Crafoord Ledamot till FS Karlstad Sveriges läkarförbunds 
Chefsförening 

Christofer Lindholm Ledamot till FS Karlstad Värmlands läkarförening 

Gabriella Schanning Ledamot till FS Stockholm SYLF 

Gabriella Schanning Ledamot till FS Stockholm Chefsföreningen 

Thomas Anderson Ledamot till FS Helsingborg Svenska 
Privatläkarföreningen 

Thomas Andersson Ledamot till FS Helsingborg Sveriges läkarförbunds 
Chefsförening 

Cecilia Nordenson Ledamot till valberedningen Umeå Sjukhusläkarna 

Paula Wallmon Ledamot till valberedningen Örebro Sjukhusläkarna 

Suzana Turkalj 
Pavlakovic 

Suppleant till valberedningen Stockholm Stockholms läkarförening 

*drog i september tillbaka sin kandidatur. 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 1/2 

 

Namn 

 
 

Födelseår 

 
 

Titel 

 
 
Leg år/läkarexamen 
 

 

 

Ev disputation år 
 

Ev doc/prof år 
 

Specialistkompetens(-er) och år 

 
 
 
 
Arbetsplats(-er) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
För Läkarförbundet, ange uppdrag och år              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

initiator:nominering.fm@slf.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:df7bb585f0cc0942a61a808fca570168



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 2/2 

 

 

 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år              

 
  
 
 
 
 
 
 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
 
 

Namn 

 

Johan Styrud 

Födelseår 

 

1960 
Titel 

Överläkare 

 

Leg år/läkarexamen 

1992 

 

Ev disputation år 

 

1990 

Ev doc/prof 

Doc 2001 

 
Specialistkompetens(-er) och år 

Kirurgi 1997 och Kärlkirurgi 2005 

 
Arbetsplats(-er) 

 

Kirurgkliniken Danderyds sjukhus 

 

 

Centrala och internationella fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, 

arbetsgrupper etc. 
 

För Läkarförbundet                                                       År              

 

Ledamot i Förhandlingsdelegationen FD 2011 

Ledamot i Förbundsstyrelsen                   2015 

Ledamot i Kapitalförvaltningsrådet, kpfr 2015 

Ordförande i Kpfr sedan                              2019 
 

 

För yrkesförening/övrigt                                                 År     

 

 

 

 

 

 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
 

För lokalförening                                                        År 

Danderyds läkarförening 1999- 

 Ordförande sedan 2005 t o m 2014-10-14 

 

Medlem i Stockholms läkarföreningsstyrelse sedan 

2006 

 

Ordförande i Stockholms lf sedan 2014-10-14 

 

För yrkesförenings lokalavdelning                                År 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag i specialitetsförening –  styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 

 

Medlem i förhandlingsdelegation vid Danderyds läkarförening sedan 2000 och ordförande i delegationen 

sedan 2005 t o m 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 2/2 

 

 

 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år              

 
  
 
 
 
 
 
 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 1/2 

Namn 
Madeleine Liljegren 
 

Födelseår 
1986 
 

Titel 
 
ST-läkare i psykiatri, med dr 
 
Leg år/läkarexamen 
 
2017/2013 
 

Ev disputation år 
- 
2018 

Ev doc/prof år 
- 

Specialistkompetens(-er) och år 
- 
 
 
 
Arbetsplats(-er) 
 
Lärare, läkarprogrammet  
Klinisk medicin, inriktning neuro, sinne, psyke (T9) 
Karolinska institutet, Stockholm 
2021 –  
 
ST-läkare  
Psykiatri Nordväst, Stockholm 
2017 – 
 
Jourläkare 
Psykiatriska akutmottagningen, S:t Görans sjukhus 
Norra Stockholms psykiatri, Stockholm 
2013 – 
 

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
För Läkarförbundet, ange uppdrag och år              
 

- Delegat, svenska UEMS-delegationen, 2021 – 
- Ordförande, SLF:s Utbildnings- och forskningsråd, 2020 – 
- Ledamot, SLF:s förbundsstyrelse, 2019 – 
- Ledamot, SLF:s sjukvårdspolitiska arbetsgrupp, 2019 –2021 
- Ledamot SLF:s förhandlingsdelegation, 2019 – 2021 
- Ordförande, SLF:s fullmäktige 2017 
- Vice ordförande, SLF:s fullmäktige 2016 
- Verksamhets-/förtroendemannarevisor, SLF, maj 2016 - september 2016 

 
 
 
 
 
För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år              
 

- Ordförande, Kvinnliga läkares förenings årsmöte 2021 
- Ordförande, SYLF, 2019 – 
- Förtroendemannarevisorsuppleant, SYLF, 2016-2019 
- Medlem av organisationsutredningsgruppen, SYLF, 2015-2016 
- Föreläsare, ”Det fackliga ledarskapet”, SLF Students ordförandenätverk 2015, 2020 
- Verksamhetsrevisor, SLF Student, 2012–2013 
- Förste vice förbundsordförande, SLF Student, 2011-2012 
- Vice ordförande, SLF Students valberedning, 2009-2010 
- Delegat för SLF Student, SLF FUM, 2010, 2011, 2012 

 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år              
 

- Ordförande, Stockholms läkarförenings årsmöte, 2021 
- Ledamot, Stockholms läkarförening, 2014-2016 
- Ledamot, Stockholms läkarförenings förhandlingsdelegation, 2014 - 2016 
- Ledamot, Centrala Saco-rådet i Stockholms läns landsting, 2014 - 2016 
- Delegat för Stockholms läkarförening, SLF FUM, 2015 
- Adjungerad ledamot, Malmö läkareförening, 2010-2011 
 

 
 
 
 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 

- Ordförande, SYLF Uppsalas årsmöte 2021 
- Förtroendemannarevisor, SYLF Stockholm, 2018-2019 
- Ordförande, SYLF Stockholms årsmöte 2019 
- Ordförande, SYLF Stockholms valberedning, 2016 - 2017 
- Ordförande, SYLF Stockholm, 2014 – 2016 
- Årsmötesordförande SLF Student Stockholm 2015, 2017 
- Ordförande, valberedningen SLF Student Skåne, 2011-2012 
- Ledamot SLF Student Skåne 2011-2012 
- Ordförande, SLF Student Skåne, 2010-2011 
- Delegat för SYLF Stockholm, SYLF:s FUM 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år              
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 

• Deltagare i Läkarförbundets ”Facklig ledarskapskurs” 2020-2021 
• Ordförande, Mental Health Runs valberedning, 2019 – 2020 
• Ordförande, Mental Health Run, 2018-2019 
• Projektledare, Mental Health Run 2017 – 2018 
• Lärare i kursen ”Klinisk medicin inriktning neuro, sinne, psyke”, läkarprogrammet, Karolinska 

Institutet, 2019 – 
• Lärare i kursen ”Professionell utveckling”, läkarprogrammet, Karolinska Institutet, 2017- 
• Kurser i ledarskap vid Lunds universitet (grund- samt doktorandnivå, Ekonomihögskolan samt 

Samhällsvetenskapliga fakulteten) 
• Studentrepresentant i tankesmedja inom Utbildningsdepartementets utredning om framtidens 

läkarutbildning, ledd av professor Stefan Lindgren (2012-2013) 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 3/2 

 
 

• Projektledare IFMSA:s Nallesjukhuset, Lund 2008-2009 
• Valberedare, IFMSA Skåne, 2011-2012 
• Medicinsk expert i Sveriges Radios ”Morgonpasset i P3” och P5 STHLM 
• Mentor i organisationen Maktsalongen samt för läkarstudenter vid Lunds universitet 
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Namn 
Tina Crafoord 

Födelseår 

1974 

Titel 

Överläkareanestesi-intensivvård,uppdrag hälso- och sjukvårdsledningen,med ansv ambulans,Ordf 

Leg år/läkarexamen 

2000 

Ev disputation år Ev doc/prof år 

Specialistkompetens(-er) och år 
Specialist i anestesioch intensivvård 2009 

Arbetsplats(-er) 
UL Gällivare Medicinskt ansvarig för ambulanssjukvårdeni 
ATKarlstad Värmland 
UL Barnkliniken Karlstad Arbetar åt Hälso- och sjukvårdsledningen,Region 
STAnestesioch intensivvård Karlstad Värmland 
LäkarchefAnOpIVAKarlstad Fleranationella uppdrag för olika organisationer. 
VerksamhetschefAnOpIVAKarlstad och Arvika 

Centrala och internationella fackliga uppdrag 
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
För Läkarförbundet, ange uppdrag och år 
Invald i Förbundsstyrelsen2019. 
Utsedd till Head of delegation CPME(Comité Permanent des MédecinsEuropéens 
Standing Committee of EuropeanDoctors ) sedan 2019 
Arbetsgrupp rörande vårt politiska program 2020 

För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år 
Invald som styrelsemedlemi SverigesLäkarförbundsChefsförening 2015 
KommunikationsansvarigSverigesLäkarförbundsChefsförening 2017 
Ordförande för SverigesLäkarförbundsChefsförening 2019 

 
 
 
 
 

Sid 1/2 
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Sveriges läkarförbund 

 

Skickamed e-post 

 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år 

För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
Jag har stor erfarenhet av styrelse-och ledningsarbete på många olika nivåer och olika arenor. 
Det har lett till att mitt kontaktnät och nätverk inom svenskhälso- och sjukvård på ledningsnivå respektive 
politisk nivå är oerhört brett. Vidareinnehar jag stor vana av att arbeta i ett tätt samarbetemed politik, 
tjänstemän och profession vilket jag använder mig av även i arbetet inom Läkarförbundet. 

 
Vi står inför stora utmaningar inom svenskhälso- och sjukvård där beslut behöver fattas ur ett medicinskt 
perspektiv.Skavi uppnå det behöver vi ha fler läkaresom chefer på alla strategiskanivåer för att ha det reella 
mandatet att påverkautvecklingen. När vi når det når vi även framgång i alla våra kärnfackligafrågor som ett 
tydligt resultat utifrån det vilket är oerhört viktigt. 
Som förbund är det helt essentiellt att vi är en enad front utåt som tydligt tar plats i både debatt och 
utveckling. Att vi är med och formar samt styr utvecklingen framåt. Jag har arbetat i den andan i 
förbundsstyrelsenoch ser med glädje på framgången där chef- och ledarskapet nu är en stor del av hela det 
politiska programmet samt Strategi 2025.Min ambition är att fortsätta driva det arbetet i vårt förbund samt 
internationellt via CPME.Vidare önskar jag fortsätta att göra läkargruppen synlig i debatten om sjukvårdens 
framtid och ser vikten av att fortsätta arbetet med att gemensamt skapaförutsättningar för ett hållbart yrkesliv 
för våra medlemmar på alla nivåer! 
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Namn 
 
 

Födelseår 
 
 

Titel 
 
 
Leg år/läkarexamen 
 
 
 

Ev disputation år 
 

Ev doc/prof år 
 

Specialistkompetens(-er) och år 
 
 
 
 
Arbetsplats(-er) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
För Läkarförbundet, ange uppdrag och år              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini 54-03-27

Överläkare

1979 Iran, 1990 Sverige

Obstetik och gynekologi 1987, Iran, 1990 Sverige.
Gynekologisk onkologi 1996, Sverige.

Sektionen för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH),Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledamot i Förbundstyrelse, Sveriges Läkarförbund , 2019-pågående
Ledamot i Rådet för Läkemedel, IT, och Medicinsk teknik (RLIM), 2015 - pågående

Ledamot i cetralstyrelsen för Sjukhusläkarna, 2012-pågående
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Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamot i styrelsen för sektion SU, Västra Götalandregionen (VGLF) ,2019-pågående
Ledamot i Valberedningen för VGLF ,2019-pågående
Ledamot i Centralstyrelsenför SACO-rådet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2009-pågående
Skyddsombud/Huvudskyddsombudvid division 6 (område 6) för SACO  2016-pågående
Huvud skyddsombud vid division 5 (område 5 ) för SACO 2009-2016
Ledamot vid områdessamverkansgrupp (OSG område 5 ) för SACO 2009-2016
 Ledamot vid områdessamverkansgrupp (OSG område 6 ) för SACO ,2016-pågående
Klinik ombud för Göteborgs Läkarförening (GLF ) 1999-2018
Ordförande för valberedningen för Göteborgs Läkarförening (GLF ) 2010-2013

Ordförande för styrelsen för Sjukhusläkarna Göteborg 2013-pågående
Ledamot / kassör vid Sjukhusläkarna Göteborg, 2008-2013

Sekreterare vid styrelsen för Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO), 2010-2013
Ledamot vid styrelsen för Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO), 2009-2010
Ledamot i arbetsgrupp för framtagande av målbeskrivningar för allmän onkologi och gynekologisk 
onkologi på uppdrag av Socialstyrelsen, 2009-2013

Intervjuats/deltagit vid möte med Myndigheten för vårdanalys angående ordnad införande av nya 
cancerläkemedel 2015.
Deltagit  vid möte med Myndigheten för vårdanalys angående Precisionsläkemedel 2021.
Har deltagit och varit aktiv vid Läkarförbundets Almedalsseminarier och övriga sjukvårdsrelaterade 
seminarier sedan 2015.
Har deltagit och varit aktiv vid Framtidens specialistläkare (FSL) sedan 2014
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Namn
Gabriella Schanning

Födelseår
1984

Titel

ST-läkare i anestesi och intensivvård

Leg år/läkarexamen

2015//2012

Ev disputation år
-

Ev doc/prof år
-

Specialistkompetens(-er) och år
-

Arbetsplats(-er)

ST-läkare
Anestesi och intensivvård
Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm
2018-

ST-läkare
Allmänmedicin
Stureplans vårdcentral, Stockholm
2017-2018

AT-läkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
2013-2015

Underläkare “Narkosår”
Anestesi och intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
2012-2013

Underläkare, sommarvikariat
Njurmedicinska kliniken
Danderyds sjukhus, Stockholm
2011, 2012

Centrala och internationella fackliga uppdrag
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.
För Läkarförbundet, ange uppdrag och år

-
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För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år

- Ledamot, Valberedningen SYLF, 2021-

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc
För lokalförening, ange uppdrag och år

- Ledamot, Stockholms läkarförening, 2019, 2020, 2021-
- Ledamot, Stockholms läkarförenings förhandlingsdelegation, 2020, 2021-
- Ledamot, Centrala Saco-rådet i Region Stockholm, 2021-
- Representant för Stockholms läkarförening i Region Stockholms BT råd 2020, 2021-
- Delegat för Stockholms läkarförening, SLF FUM, 2019, 2020, 2021
- Adjungerad ledamot, Sankt Görans läkarförening 2019, 2020, 2021-
- Delegat för Stockholms läkarförening på SLFs representantskap 2019, 2020, 2021

För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år

- Ordförande, SYLF Stockholm, 2019, 2020, 2021-
- Sekreterare SYLF Stockholm 2018
- Suppleant SYLF Stockholm 2017
- Delegat för SYLF Stockholm, SYLF:s FUM 2019, 2020, 2021
- Delegat för SYLF Stockholm på SYLFs representantskap 2020 (ordförandedagen) och 2021

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.
Ange uppdrag och år
-
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Sveriges läkarförbund

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

● UGL (utveckling grupp ledare) 2019
● Facklig baskurs 2018
● Facklig fortsättningskurs 2021
● Mentor för läkarstudenter vid Karolinska Institutet, 2017, 2018, 2019
● Magisterexamen i biomedicin
● Kurser i ledarskap vid Stockholms universitet
● JIKEN (juridisk introduktionskurs) vid Lunds universitet
● Företagsekonomi vid Stockholms universitet
● Anatomiamanuens på läkarprogrammet, Uppsala, 2009, 2010
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FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
  
  
Namn 
Suzana Turkalj Pavlakovic 

födelseår 
1974 

Titel 

 Specialist i allmänmedicin 
Leg år/läkarexamen 
 2000/2004 

Ev disputation år 
 

Ev doc/prof 
 

Specialistkompetens(-er) och år 
 Allmänmedicin 2013 
Arbetsplats(-er) 
 Vårby vårdcentral 
Centrala och internationella fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, 
arbetsgrupper etc. 
 Läkarförbundet                                                       År               
Rekryteringsgruppen 2016 
Projekt Lönepolitiskt program 2021 

För yrkesförening/övrigt                                                 År     
  
 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
  
För lokalförening: 
Ledamot SLSOs Läkarförening, sektion i 
Stockholms Läkarförening, 2008- 2017 
Vice ordförande SLSOs Läkarförening 
2017-2018 
Ordförande SLSOs Läkarförening 2018-
2021-10-20  
 
Valberedning Stockholms Läkarförening 
2013-2015 
Ledamot i Stockholms Läkarförening 
2015- 2019 
2:e vice ordförande i Stockholms 
Läkarförening 2019-2021-10-20 
 

För yrkesförenings lokalavdelning                                År 
Valberedning DLF Stockholm 2016-2018, 2021- 
Ledamot i DLF Stockholm 2018-2021 
  

Uppdrag i specialitetsförening –  styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
  
  
  

  

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
  
Ledamot i ILIS, Internationella Läkare i Sverige (numera nedlagd intresseförening i 
SLF), 2003-2012, de sista åren som vice ordförande 
Suppleant för SACO i SLSOs styrelse 2018- oktober 2021 
Ledamot i SACO-SLSO 2018- oktober 2021 
SACO-rådet SLL 2017- oktober 2021 
Suppleant i BESP:en (central samverkan på HSF) samt CSG Region Stockholm 
2019-oktober 2021 
 
 
  
  
  
 



FACKLIG MERITFÖRTECKNING  
Sveriges läkarförbund  

Namn  
 
Ove Andersson 

Födelseår 
 
1957 

Titel 
 
Medicinsk Rådgivare + Ordförande  Primärvårdsråd,  Region Uppsala 

Leg år/läkarexamen  
 
Läkarexamen  1986 
Leg läkare 1989 

Ev disputation år  Ev doc/prof år 

Specialistkompetens(-er) och år 
 
Specialist i allmänmedicin 1993 

Arbetsplats(-er) 
 
 

Eriksbergs vårdcentral, Uppsala 1993 - 2009 
Strama Uppsala län 2007 – 2021 
Medicinsk rådgivare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Uppsala 2019- 
Ordförande Primärvårdsråd Region Uppsala (LPO Primärvård ) 2021- 
 

Centrala och internationella fackliga uppdrag   
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 

För Läkarförbundet, ange uppdrag och år  
 

Ledamot Sveriges  läkarförbunds  förhandlingsdelegation 2007 – 2017 
Ledamot Sveriges läkarförbunds centralstyrelse 2009 –2018 
Andre vice ordförande Sveriges läkarförbund 2010 –2018 
Ledamot Sveriges läkarförbunds sjukvårdspolitiska arbetsgrupp 2012-2015 
Ordförande Sveriges läkarförbunds sjukvårdspolitiska arbetsgrupp (SPA) 2015 -2018 
 



För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år  

DLF, styrelseledamot 2007 – 2008 
DLF, vice ordförande 2008 – 2009 
DLF ordförande 2009 – 2017 
Ledamot Sveriges läkarförbunds förhandlingsdelegation 2007-2017 
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Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 

För lokalförening, ange uppdrag och år  
 

Uplands Allmänna Läkarförening (UAL ), ledamot 1995-2002 samt 2006 - 2007 
Sekreterare UAL,  2007 – 2015 
Ledamot förhandlingsdelegation UAL 2006 –2010. 
Suppleant styrelsen UAL 2015 -  

 

För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 

Ordförande DLF Uppsala, 1995 - 2002 samt 
från 2006 – 2009 
Ledamot DLF Uppsala 1993-1995 

 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 

Ange uppdrag och år  

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 



Uppdrag kopplade till  fackliga uppdrag: 
 
Ledamot Bravås styrelse 2008 – 2015 
Ledamot Försäkringskassans insynsråd 2013 – 2015 
Expert regeringens nationellla cancersatsning 2014 –2018 
Ledamot nationella NCD-nätverket 2012—2018 
Ledamot Tobacco Endgame 2012-2015 
Ledamot Union to Union 2016-2018 
Ordförande Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning, SAFU 2016 - 2021 
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Namn 
Maria Ehlin Kolk 

Födelseår 
1988 

Titel 
 
ST-läkare anestesi och intensivvård 

Leg år/läkarexamen 
Examen januari 
2017/2015 

Ev disputation år 
 
 

Ev doc/prof 
 
 

Specialistkompetens(-er) och år 
 
 
Arbetsplats(-er) 
Östersunds sjukhus 
Centrala och internationella fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, 
arbetsgrupper etc. 
 
För Läkarförbundet                                                       År              
 
Adjungerad till Läkarförbundets centralstyrelse 
2010 – 2011 
 
Ledamot i Läkarförbundets grundutbildnings och AT-
grupp 2010 – 2011 
 
Ledamot av Läkarförbundets grupp för utredning 

och förändring av organisationen 2011 

 
Ledamot i Läkarförbundets utbildning och 
forskningsdelegation 2008 – 2010 samt 2015-2017 
 
Verksamhetsrevisor Läkarförbundet 2015 
 

För yrkesförening/övrigt                                                 År     
 
Förste vice ordförande SYLF 2019- 
 
Styrelseledamot med utbildningsansvar SYLFs 
centralstyrelse 2015 – 2017 
 
Ledamot av SPUREX 2015-2018 
 
Ordförande i Medicine Studerandes Förbund  
(MSF) 2010 – 2011 
 
Vice ordförande MSF  2009 – 2010 
 
Förbundsstyrelseledamot med 
 utbildningsansvar MSF 2008 – 2009 
 
 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
 
 
För lokalförening                                                        År 
 
 
 
 

För yrkesförenings lokalavdelning                                År 
 
Styrelseledamot SYLF Jämtland 2018 
 
Styrelseledamot SYLF Uppsala 2015-2017 
 
Styrelseledamot MSF Umeå 2008 - 2010  
 

Uppdrag i specialitetsförening –  styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
 
 
 

 

Falu lasarett



 

 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 
 
Ledamot i Socialstyrelsens ST-råd. 2019- 
 
Engagemang i medicinsk pedagogik 

AMEE (världens största konferens om medicinsk pedagogik) Deltagare 2008, 2009, 2010 samt 2014. 

Presentatör 2009, 2010 samt 2014. Pedagogiskt AT-block med 6 månaders tjänstgöring på Kliniskt 

träningscentrum KTC samt tid för pedagogiska förbättringsprojekt. Forskat kring outcomes inom 

läkarutbildningen. Projektlett startandet av ett KTC i Jämtland/Härjedalen 2018. 

 

ETUC Youth och Nordvision (2013) 

Koordinator nätverket Nordvision och styrelseledamot i Europafackets ungdomsstyrelse (ETUC 

Youth). Nordvision är ett nätverk för unga fackliga och studenter i Nordens centralorganisationer. 

Europafacket samlar 60 miljoner arbetstagare och ungdomsstyrelsen representerar de unga 

förtroendevalda samt ungdomssekreterare. Satt på uppdrag av Saco Studentråd. 

 

Saco Studentråd (2012) 

Heltidsarvoderad ordförande. 

Saco Studentråd är Sveriges största facklig studentorganisation som samlar nära 100 000 

studentmedlemmar i 19 studentsektioner tillhörande Sacos medlemsförbund. Studentrådets 

huvudsakliga uppgift är opinionsbildning inom högre utbildning, arbetsmarknad och studenters 

trygghet. Uppdraget innebär även en adjungerad plats i Sacos styrelse.  

 

Ledarskapserfarenhet från andra delar av ideell sektor 

Har ledarerfarenhet från idrott och politik samt arbetat som fjällguide innan och under 

läkarutbildningen. Certifierad enligt fjällsäkerhetsrådets norm och genomgått en rad ledarutbildningar 

för olika organisationer.  

 
 


	CV_Madeleine_Liljegren_2021.pdf
	Födelseår
	Namn
	Titel
	Ev doc/prof år
	Ev disputation år
	-
	-
	Specialistkompetens(-er) och år
	Arbetsplats(-er)
	För Läkarförbundet, ange uppdrag och år             
	För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år             
	Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc

	För lokalförening, ange uppdrag och år             
	För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år 
	Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.
	Ange uppdrag och år             
	Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

	
	DLF, styrelseledamot 2007 – 2008DLF, vice ordförande 2008 – 2009DLF ordförande 2009 – 2017Ledamot Sveriges läkarförbunds förhandlingsdelegation 2007-2017

	Ny-variant-sidor.pdf
	Valberedningens förslag
	Valberedningen 2020-2021
	Valberedningens arbete
	Allmän motivering till valberedningens förslag
	Valberedningens förslag
	Valberedningen föreslår
	Särskilda motiveringar till valberedningens förslag:
	Förste vice ordförande
	Ledamöter, omval
	Ledamöter, nyval

	Bilagor
	Nominerade till val


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Textfält15[0]: Lars Rocksén
	Textfält2[0]: 1972
	Textfält3[0]: Specialistläkare Anesti och intensivvård
	Textfält4[0]: 2012/2010
	Textfält5[0]: 
	Textfält6[0]: 
	Textfält7[0]: Anestesi och intensivvård, 2020
	Textfält8[0]: 
AT, ST och specialistläkare vid Örnsköldsviks sjukhus, Region Västernorrland
	Textfält9[0]: 
Förbundsstyrelsen, ledamot -20
Läkarförbundets fullmäktige, delegat för Ångermanlands Läkarförening -17, -18
Läkarförbundets fullmäktige, delegat för SYLF -13, -14
	Textfält10[0]: Sjukhusläkarna, adjungerad ledamot -21
SYLF Fullmäktige, delegat för SYLF Västernorrland -12, -13, -14, -15

	Page2[0]: 
	Textfält11[0]: 
Ångermanlands Läkarförening,
ledamot -12, -13, -14, -15, vice ordförande -16, -17, ordförande -18, -19, 20, ledamot -21
	Textfält12[0]: SYLF Västernorrland ordförande -12, -13, ledamot -14, -15
	Textfält13[0]: 
	Textfält14[0]: 
 Krönikör för tidningen Sjukhusläkaren -18, -19, -20
	SkrivUt-Knapp1[0]: 
	Skicka-KnappFörE-post1[0]: 




