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Namn  

saad Rammo  
  

Födelseår  
  
 1980 

Titel  
 Distriktsläkare 
  

 

Leg år/läkarexamen  
  
 2011 
  

Ev disputation år   Ev doc/prof år   

Specialistkompetens(-er) och år  
  
 Allmän medicin   
  

 

Arbetsplats(-er)  

 
-2008 vik UL medicin klinik Mälarsjukhuset Eskilstuna. 
-2009-2010 AT läkare Mälarsjukhuset Eskilstuna. 
-2011 ST block  akutmedicin med allmän medicin som bas. 
-2012-2016 ST allmän medicin Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna. 
-2016-2021 specialist i allmän medicin Fröslunda vårdcentral.  
-2021-tv        specialist i allmän medicin city vc  i Eskilstuna 
  
  
  

 

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

 

För Läkarförbundet, ange uppdrag och år               
 -2018-2022 Styrelse ledamot FS                                                           
-2018-2020 Ledamot i SPA 
-2019-2020 Ledamot i RLIM  
-2020-2022 Ledamot i förbundet delegation i CPME  
-2018-2020 representerar förbundet i det Svenska  NCD-nätverket  non-  
communicable diseases. 
-2019 expert i rapport  ”Tre perspektiv på digitala vårdbesök” av  
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 
2021-2022 förbundet representant i referensgruppen i tillgänglighet 
utredningen  
-2022 förbundet representant   i referensgrupp ”Nationellt riktvärde för 
fast läkarkontakt i primärvården” socialstyrelsen. 
-2022 2022 förbundet representant   i referensgrupp st dimensionering i 
allmänmedicin   
-2022 deltagare i referensgruppen i Projekt 2030 
 
 
 
 
 

         



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

             
-2016-2019 styrelse ledamot Sörmland läkare förening  
-2019-2022 vice ordförande Sörmland läkarförening 
-2020-2022 kassör Sörmland läkare förning 
-2019-2020 arbetsgrupp ”chef-/ledarskap samt fortbildning specialister” i regionen. 
-2018-2022 förhandlingsdelegation Sörmland läkare förning  
-2013-2021 klinik/skyddsombud Fröslunda vårdcentral  
  
  
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år   
 
-2017-2019 sek DLF Sörmland 
-2018 -2020 ledamot DLF Sörmland 
2021-2022 ordförande DLF Sörmland 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.  
Ange uppdrag och år               
   
 
-2019-2022 spur inspektör i allmänmedicin  
-2022 specialistexamen och mitt i ST examinator i allmänmedicin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag  
 -2018Deltagare i Läkarförbundets ”Facklig ledarskapskurs”  
-2022 deltagare ledarskap utb UGL 
-2017-2020 Medicinsk redaktör ” nationell klinisk kunskapsstöd för primärvården” i Sörmland. 
-2017-2020 lokal redaktör och samordnade för vård överenskommelser/vårdnivå mellan   
primärvård och slutenvård i region Sörmland. 
-2019-2022 ordförande i lokal programområde primärvård LPO  i Sörmland. 
-2019-2022 primärvård representant i LPO levnadsvanor i Sörmland.  
-2016-2021 medicinsk sak kunnig i rehab frågor i Fröslunda vårdcentral. 
 
  
Jag har under de senaste 6 år jobbat intensivt fackligt  i olika led, även varit drivande i olika 
uppdrag  i region Sörmland, lyckats att jobba 50 % kliniskt trots de  uppdrag jag haft . Brinner 
för frågor som rör primärvården, ledarskap, fortbildning ,ST utbildning i allmänmedicin  
,digitalisering, läkemedel frågor  ,kunskapsstöd och kunskap styrning  ,rehabilitering och 
sjukskrivningsprocesser.   
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