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 Födelseår 
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Titel 

Professor emeritus 

Leg år/läkarexamen 

1980/1977 

Ev disputation år 
 

1988 

Ev doc/prof år 

2000/2011 

 

Specialistkompetens(-er) och år 

 

Klinisk fysiologi 1984 
Yrkesmedicin 1988 

 
Arbetsplats(-er)  
Långvården, Enköpingslasarett, våren 1977 (vik ul)Samariterhemmet, Tierps vårdcentral, Ulleråkers 
sjukhus, 1977 – 1979 (AT-läkare) 

Akademiska sjukhuset, klinisk fysiologi 1980 – 1984 (ST-läkare), Arbets- och miljömedicin (tidigare 

Yrkesmedicin) 1984 – 1988 (ST-läkare) 

Occupational Medicine Branch, UCLA, Los Angeles läsåret 1988-1989(post. doc.) 

Arbets- och miljömedicin 1989 ff (Universitetslektor/överläkare, Professor/överläkare 2011. 

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor 2003-2008. 

Seniorprofessor 201906 –202006, därefter verksam som professor emer med undervisning och 

forskning 

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

För Läkarförbundet, ange uppdrag och år 
 

Ledamot av Centralstyrelsen 2006 - 2014 

Ordförande för Arbetslivsgruppen 2012 - 2014, ledamot 2014 och några år framåt 

 

Ledamot av styrelse för Seniora läkare 2021 ff 

 

För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år 

 
Sjukhusläkarnas valberedning sedan 2013 ff 
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Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 

För lokalförening, ange uppdrag och år 

 

Ledamot Upplands Allmänna Läkarförening 2001-2020 

Vice ordf 2002 - 2008 

Ordförande 2009 – 2011 

Vice ordförande 2012 – 2020 

Huvudskyddsombud för läkarna i landstinget i Uppsala län 2003 - 2019 

Valberedningen 2020 

För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år 
 

Ledamot av Sjukhusläkarföreningen i Uppsala län 2001 

Sekreterare 2001 - 2002 

Vice ordf 2002 – 2003 
Ordförande 2004 – 2010 

Vice ordf w2011-2013 

Ordförande 2014-2020 

Valberedningen 2020 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 

Ange uppdrag och år 

 
Ledamot i styrelsen för Svensk Yrkes- och Miljömedicinsk Förening 1995 – 2002 varav sekreterare 1995 - 
2001 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
Sammanfattningsvis har jag lång facklig erfarenhet med profilfrågorna sjukvårdens arbetsmiljö samt 

universitetsfrågor. 

Jag är verksam som professor emeritus vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet och har arbetat 

med arbetsmiljöfrågor sedan 1980, då jag som ung ST-läkare startade min forskning om arbetsrelaterade 

lungsjukdomar. 1984 började jag vid Arbets- och miljömedicin (tid. Yrkesmedicin) vid Akademiska 

sjukhuset och har utrett patienter med alla typer av arbetsrelaterade sjukdomar. Dessutom har jag bedrivit 

olika projekt främst om arbetsrelaterade lungsjukdomar, men även inom astmaepidemiologi och 

arbetsrelaterad cancer.  Fr.o.m. 2003 16 år framåt var jag huvudskyddsombud för läkarna i Region 

Uppsala och har drivit ett stort antal frågor för att förbättra läkarnas arbetsmiljö. Mitt arbete som 

huvudskyddsombud ligger bl.a. bakom att Akademiska sjukhuset har utarbetat en mycket bra rutin och 

mall för hur gravida ska skyddas från risker i arbetsmiljön. Jag har också engagerat mig i frågor om 

kontorslandskap, hög arbetsbelastning m.m.,m.m. Sedan 20 år tillbaka har jag uppdrag inom 

arbetsskadeförsäkringen för att hjälpa patienter med juridiska processer. 

Jag var kursledare för kursen i arbets- och miljömedicin under 30 år och ledde universitetskurs för fackliga 

företrädare och skyddsombud från TCO i tio år. Jag arbetar med ett forskningsprojekt om 

specialistsjuksköterskors arbetsmiljöproblem och är bihandledare för en doktorand inom det projektet. Jag 

är även bihandledare för en doktorand som studerar hästallergier. 

Slutligen har jag internationella erfarenheter som post doc vid UCLA i Los Angeles 1988/89 samt ett 

pågående samarbete med University of Saskatchewan i Canada, vilket gener/miljö interaktion 
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