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Valberedningens förslag 
Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 2022 

Valberedningen 2022 

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   

Frida Schagelin  

Kristin Arthur Rhedin  

Sven Söderberg  

Suppleanter:  

Paula Wallmon  

Robert Svartholm  

Cecilia Nordenson 
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Valberedningens arbete 

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

Valberedningen har under året följt förbundets verksamhet i syfte att få sitt förslag till 
fullmäktige väl underbyggt. I syfte att informera om valberedningens arbete och inspirera 
delföreningar till att nominera kandidater har representanter från valberedningen deltagit på 
flera av läkarförbundets möten under året.   

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

Valberedningens ambition har även detta år varit att under beredningsprocessen ha kontakt 
med representanter för samtliga lokal- och yrkesföreningar. Information om detta skickades 
ut i maj och påminnelser har gått ut till de föreningar som inte självmant hört av sig. Några 
föreningar har dock inte svarat trots upprepade påminnelser. Valberedningen har totalt 
intervjuat 28 av 34 föreningar.   

Syftet med intervjuerna har varit att kartlägga hur man uppfattar förbundsstyrelsens arbete ur 
ett delföreningsperspektiv, hur förtroendet för sittande ledamöter ser ut, att inventera vilka 
kompetenser och egenskaper som förbundets aktiva vill se i förbundsstyrelsen, samt 
uppmana föreningarna till att skicka in nomineringar.   

Samtliga förbundsstyrelsens ledamöter intervjuades i samband med styrelsens 
sammanträde i augusti. Vid den tidpunkten hade enbart Torsten Mossberg meddelat att han 
inte ställde upp för omval. Efter att nomineringstiden gick ut den nionde september så har 
Ylva Sandström meddelat valberedningen att hon inte ställer sig till förfogande för omval till 
FS. Madeleine Liljegren har meddelat att hon i och med FM 2022 avsäger sig sitt uppdrag 
som ledamot.  

Under perioden september-oktober kunde Ulrika Mattsson inte delta fullt ut i valberedningens 
arbete. Eftersom detta är valberedningens mest intensiva arbetsperiod under året, så fick 
suppleant Cecilia Nordenson träda in och delta aktivt i valberedningens arbete.   

Valberedningen har i år fått i ett ovanligt stort antal nomineringar till nyval, vilket är mycket 
positivt. Att låta sig bli nominerad till en post i förbundsstyrelsen är en mycket viktig insats för 
förbundsdemokratin.  

Allmän motivering till valberedningens förslag  

Valberedningens uppfattning är att det finns ett stort förtroende för förbundsstyrelsen och 
dess arbete bland förbundets delföreningar. Det är en stor palett av kompetenser och 
erfarenheter som delföreningarna vill se i förbundsstyrelsen, erfarenhet från 
lokalföreningsarbete är något som många nämner och så även förankring i 
forskningsvärlden.  
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Valberedningens målsättning har varit att lägga fram ett förslag som är allsidigt med 
avseende på kompetenser och representation när det gäller både yrkesmässiga och fackliga 
kunskaper och erfarenheter samt personliga kompetenser och egenskaper. Valberedningen 
strävar med detta förslag efter att möta de förväntningar som medlemmarna har på 
förbundsstyrelsen och bedömer att det är ett förslag med god förankring bland förbundets 
förtroendevalda.  

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 2022.  

Valberedningen föreslår 

1. som mötesordförande

Henrik Hagström 

2. som vice mötesordförande

Niki Shams 

3. som ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2024

Sofia Rydgren Stale (omval) 

4. som andre vice ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2024

Marina Tuutma (omval) 

5. som ledamöter i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2024

Erik Dahlman (omval)  

Saad Rammo (omval)  

Emelie Hultberg (omval)  

Shadi Ghorbani (nyval)  

Anna Rask-Andersen (nyval) 

6. som ledamot i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2023

Hanna Kataoka (fyllnadsval) 

7. som auktoriserad revisor från och med verksamhetsåret 2020

Veronica Carlsson, PwC 
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Särskilda motiveringar till valberedningens förslag: 

Ordförande  

Sofia Rydgren Stale  

Sofia är överläkare i psykiatri, och har sin tjänst i primärvården, men arbetar nu heltid 
fackligt.    

Hon började sin fackliga bana som vice ordförande i SYLF Östra Skåne 2007, där hon sedan 
blev ordförande. Sofia har även suttit i SYLFs styrelse. Hon är nu ledamot i Östra Skånes 
läkarförening, sitter i förbundsstyrelsen sedan 2014 och är ordförande sen 2020.  

Sofia har tack vare stor sakkunnighet och tydlig kommunikation blivit etablerad på den 
sjukvårdspolitiska scenen. Som ordförande är hon uppskattad runt om i förbundet bland 
medlemmar och delföreningar och åtnjuter hos dessa ett stort förtroende.   

Sofia har ett tydligt fokus på kärnfackliga frågor som arbetsmiljö, arbetsvillkor och fortbildning 
och arbetar hårt för att förbundet ska vara relevant för alla potentiella medlemmar och 
rekrytera bättre i de grupper varifrån representationen nu är svag.  

Valberedningens uppfattning är att Sofia Rydgren Stale är en stark ledare för förbundet och 
är rätt person att ta organisationen och läkarkåren framåt genom de utmaningar som 
väntar.   

Valberedningen föreslår omval av Sofia Rydgren Stale till ordförande. 

Andre vice ordförande 

Marina Tuutma  

Marina Tuutma är specialist i allmänmedicin och arbetar i Karlstad, region Värmland.  Hon 
har varit styrelseledamot i Distriktsläkarföreningen, DLF, sedan 2012 och ordförande sedan 
2017. Bland Marina Tuutmas övriga meriter märks att hon har varit vårdcentralschef, 
styrelseledamot i SFAM Örebro-Värmland och ordförande i Värmlands läkarförening. Hon 
tog läkarexamen 1987 vid Tartus Universitet i Estland. Sedan 2004 arbetar hon på 
vårdcentral i Karlstad.  Hon har varit andre vice ordförande i SLF sedan 2020 och är 
ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd.  

Valberedningen föreslår omval av Marina Tuutma till andre vice ordförande. 
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Ledamöter, omval 

Erik Dahlman  

Erik Dahlman är specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Han är arbetar som överläkare i 
psykiatri i Lund. Han har en lång lokalfackligt  erfarenhet  från skåneregionen och är 
nuvarande ordförande för  Mellersta  Skånes läkarförening. Han har dessutom erfarenhet 
från fackligt arbete i specialistföreningen för rättspsykiatri där han är facklig sekreterare. 
Han har även varit ledamot i den lokala sjukhusläkarföreningen fram till i år.   

Sedan 2017 är han ledamot i SLF men redan 2013 blev han ledamot i Etik och 
ansvarsrådet.   

Han har en gedigen kunskap av förhandling och har på ett systematiskt och idogt sätt drivit 
övertidsfrågan som så många lokalföreningar brottas med. Han är även en stark kraft i 
förbundsstyrelsen när det gäller arbetet runt försäkringsmedicinska frågor.    

Valberedningen föreslår omval av Erik Dahlman till ledamot.  

Saad Rammo  

Saad Rammo är specialist i allmänmedicin och verksam i Eskilstuna. Han har i Sörmland 

skaffat sig en bred basfacklig erfarenhet som klinikombud/skyddsombud och är förste vice 
ordförande och sittande i förhandlingsdelegationen i Sörmlands läkarföreningen. Han är 
också ordförande för DLF Sörmland som han även var med och startade. Han är ledamot i 
FS sedan 2018.  

Saad har under åren varit förbundets representant i referensgrupperna för bland annat 
tillgänglighetsutredningen, ”Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt” via Socialstyrelsen och 
för dimensionering av ST-läkare i allmänmedicin. Förutom primärvården ligger utbildning, 
fortbildning och ledarskap honom varmt om hjärtat och han är bland annat SPUR-inspektör 
och har arbetat med chef- och ledarskap samt fortbildning av specialister i Sörmland.   

Saad har en bred kunskap och har under sin tid i FS representerat förbundet i arbete med 
strategisk betydelse.   

Valberedningen föreslår omval av Saad Rammo till ledamot.  

Emelie Hultberg 

Emelie Hultberg är specialist i obstetrik och gynekologi och arbetar på NU-sjukvården, 
Västra götalandsregionen. Emelie har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2020 och är nu 
ordförande i Arbetslivsgruppen (ALG). Hon är även ordförande för Västra Götalands 
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läkarförening sedan 2018. Emelies fackliga arbete började redan under universitetsstudierna 
och har utgjorts av stort fokus på arbetsmiljöfrågor. Hennes systematiska arbetssätt, 
kommunikativa förmåga och målmedvetenhet gör att hon snabbt vinner andras förtroende 
och har därmed samlat stor erfarenhet av ledarskap i olika fackliga sammanhang. I det 
fackliga engagemanget prioriterar Emelie att arbeta för att uppnå ett hållbart arbetsliv för 
läkare och att stärka läkares köpkraft. Emelie har under de senaste två åren etablerat sig i 
förbundsstyrelsen och har en tydlig vision för ALG.    

Valberedningen föreslår omval av Emelie Hultberg till ledamot.   

  

Ledamöter, nyval  

Shadi Ghorbani  

Shadi Ghorbani är ST-läkare i allmänmedicin i Hässleholm och är ordförande för SYLF 
sedan i våras. Hon har ett flerårigt engagemang i Östra Skånes läkarförening och lokala 
SYLF-föreningen. För den lokala läkarföreningen  representerar hon primärvården i 
samverkan på divisions- och förvaltningsnivå och hon har deltagit i den lokala lönerevisionen 
under flera år. Shadi Ghorbani har på kort tid som nyvald ordförande för SYLF varit synlig, 
och på ett tydligt sätt lyft fram underläkarnas frågor. Inte minst utformandet av BT och andra 
utbildningsfrågor har hon varit mycket engagerad i. Hon är en person som har en förmåga att 
inkludera alla och att få saker gjorda. Hennes kompetens och erfarenhet sträcker sig hela 
vägen från det kärnfackliga lokalföreningsarbetet till påverkansarbete på hög politisk nivå.  

Valberedningen föreslår nyval av Shadi Ghorbani till ledamot.  

  

Anna Rask-Andersen  

Anna Rask Andersen är specialist i klinisk fysiologi och yrkesmedicin. Hon har varit verksam 
inom arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Upplands allmänna läkarförening. 
Hon har en gedigen forskningsbakgrund främst inom arbets- och miljömedicinområdet. Hon 
har bland annat genomfört en post doc vid UCLA och är numer professor emerita inom 
arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Anna har suttit i Läkarförbundets styrelse 
2006-2014 och ledde då bland annat arbetet inom arbetsmiljöfrågor, som ordförande i 
Arbetslivsgruppen (ALG). Hon har ett långvarigt lokalfackligt engagemang i Uppsala 
allmänna läkarförening bakom sig och är numer aktiv i Seniora Läkares styrelse. Hon 
beskrivs som en positiv målmedveten kraft och “en glödande fyr i mörkret”, med lång facklig 
erfarenhet på både lokal och central nivå, samt har stor insyn i frågor rörande forskning och 
statliga anställningar.    

Valberedningen föreslår nyval av Anna Rask-Andersen till ledamot.  
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 Hanna Kataoka  

Hanna Kataoka är överläkare i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin och verksam i 
Göteborg. Hon har en drygt tioårig basfacklig erfarenhet i ryggen från såväl Nordvästra 
Götalands Läkarförening och som vice ordförande i Saco-S för Rättsmedicinalverket i hela 
Sverige där hon även hade förhandlingsmandatet. Hon är nu ordförande för VGLF:s sektion 
för Sahlgrenska universitetssjukhuset och har sedan flera år även förhandlingsansvaret där. 
Utöver detta har hon även en högskoleexamen i psykologi, varit medicinskt ledningsansvarig 
läkare och är doktorand på Göteborgs universitet.   

Hanna är en person med stort engagemang, god samarbetsförmåga och välgrundad 
erfarenhet av basfackligt arbete. Hon känner avtalens finesser och falluckor och vill som 
ledamot i FS arbeta för att förbättra arbetsvillkoren för hela läkarkåren. Med sin breda 
kunskap och goda personliga egenskaper tror valberedningen att hon skulle vara en bra 
tillskott till FS.   

   

Valberedningen föreslår nyval av Hanna Kataoka till ledamot.    
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Bilagor 
Valförteckning  

Nomineringar  

Fackliga meritförteckningar  
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Valförteckning 
 Vald t o m  

FUM år 
Valet 2022 
avser tiden 
t o m FUM 

Anmärkning 
(valbarhetsprövn 
kursivt) 

 Förbundsstyrelsen     

 Ordförande 
 

Sofia Rydgren Stale 2022 2024 Vald ordf 2020 

 Förste vice ordf 
 

Lars Rocksén 2023  Vald 1 v ordf 
2021 

 Andre vice ordf 
 

Marina Tuutma 2022 2024 Vald 2 v ordf 
2020 

 Ledamöter Tina Crafoord 2023  Invald 2019 

 Erik Dahlman 2022 2024 Invald 2017 

 Emelie Hultberg 2022 2024 Invald 2020 

 Madeleine Liljegren 2023  Avsägelse 

 Christofer Lindholm 2023  Invald 2021 

 Shokoufeh 
Manoucherpour 

2023  Invald 2019 

 Torsten Mossberg 2022 2024 Avsägelse 

 Saad Rammo 2022 2024 Invald 2018 

 Ylva Sandström 2022 2024 Avsägelse 

 Gabriella Schanning 2023  Invald 2021 

 Johan Styrud 2023  Invald 2015 
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 Revisorer     

 Auktoriserad revisor ord 
 

Veronica 
Carlsson,PwC 

2022   

 Förtr.mannarevisor, ord 
 

Ove Andersson 2024   

 Förtr.mannarevisor, ord 
 

Thomas Brännström 2023   

 Förtr.mannarevisor, 
suppl 
 

Joanna Ahlkvist 2023   

 Förtr.mannarevisor, 
suppl 
 

Maria Ehlin Kolk 2024   

 Valberedning     

 Ordförande 
 

Kristina Jennische 2023   

 Ordinarie Ulrika Mattsson 2023 
 

  

 Frida Schagelin 
 

2022 2024  

 Kristin Arthur 
 

2022 2024  

 Sven Söderberg 
 

2023   

 Suppleanter Cecilia Nordenson 2023 
 

  

  Robert Svartholm 
 

2023   

 Paula Wallmon 2022 2024  

 



Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022 
VALBEREDNINGENS SAMLADE HANDLINGAR 

 

 
 

12 
 

Nominerade till val 
Namn Nominerad till Arbetsort Nominerande förening 

Sofia Rydgren Stale Ordförande 
Stockholm, 
Kristianstad Östra Skånes läkarförening 

Sofia Rydgren Stale Ordförande Kristianstad 
Mellersta Skånes 
läkareförening 

Sofia Rydgren Stale Ordförande Kristianstad 
Nordvästra Skånes 
läkareförening 

Sofia Rydgren Stale Ordförande Kristianstad Värmlands läkarförening 

Sofia Rydgren Stale  Ordförande PV Skåne Malmö Läkareförening 

Marina Tuutma Andre vice ordförande Karlstad Distriktsläkarförening 

Marina Tuutma Andre vice ordförande Karlstad Värmlands läkarförening 

Anna Rask Andersen Ledamot till FS Uppsala Stockholms läkarförening 

Anna Rask-Andersen Ledamot till FS Uppsala 
Upplands allmänna 
läkarförening 

Anna Rask-Andersen Ledamot till FS Uppsala Seniora Läkare 

Anna Rask-Andersen  Ledamot till FS Uppsala Sjukhusläkarna 

Emelie Hultberg Ledamot till FS Trollhättan 
Västra Götalands 
läkarförening 

Erik Dahlman Ledamot till FS Psykiatri Skåne Malmö läkareförening 

Erik Dahlman Ledamot till FS Lund Östra Skånes läkarförening 

Erik Dahlman Ledamot till FS Lund 
Mellersta Skånes 
läkareförening 

Erik Dahlman Ledamot till FS Lund 
Svenska Rättspsykiatriska 
föreningen 

Erik Dahlman Ledamot till FS Lund 
Nordvästra Skånes 
läkareförening 
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Hanna Kataoka Ledamot till FS Göteborg 
Västra Götalands 
läkarförening 

Linus Perlerot Ledamot till FS Ludvika/Hede Dalarnas Läkarförening 

Linus Perlerot Ledamot till FS Ludvika/Hede SYLF centralt 

Maria Ehlin Kolk Ledamot till FS Falun Dalarnas Läkarförening 

Nasim Farrokhnia Ledamot till FS Stockholm e-Hälsoläkarföreningen

Saad Rammo Ledamot till FS Eskilstuna Sörmlands läkarförening 

Shadi Ghorbani Ledamot till FS Hässleholm SYLF centralt 

Shadi Ghorbani Ledamot till FS 
Primärvården 
Skåne Malmö läkareförening 

Shadi Ghorbani Ledamot till FS 
Stockholm, 
Hässleholm Östra Skånes läkarförening 

Thomas Anderson Ledamot till FS Helsingborg Östra Skånes läkarförening 

Thomas Anderson Ledamot till FS Helsingborg 
Nordvästra Skånes 
läkareförening 

Thomas Anderson Ledamot till FS Helsingborg 
Svenska 
Privatläkarföreningen 

Thomas Andersson Ledamot till FS Helsingborg Stockholms läkarförening 

Thomas Andersson Ledamot till FS Helsingborg Chefsföreningen 

Ylva Sandström Ledamot till FS Stockholm Stockholms läkarförening 

Ylva Sandström Ledamot till FS Stockholm Distriktsläkarföreningen 

Benny Ståhlberg Ledamot till valberedningen Malmö, Tollarp Östra Skånes läkarförening 

Kristin Arthur Rhedin Ledamot till valberedningen Stockholm Stockholms läkarförening 

Ej tillgänglig för omval



FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

Sid 1/2 

Namn 

Sofia Rydgren Stale 

Födelseår 

1976 
Titel 

Överläkare 
Leg år/läkarexamen 

2005/2003 

Ev disputation år Ev doc/prof år 

Specialistkompetens(-er) och år 

Psykiatri 2010 

Arbetsplats(-er) 

Region Skåne, förvaltning primärvård, vårdcentral Östermalm samt Näsby 190301- 
Region Skåne, vuxenpsykiatrin, Kristianstad-Hässleholm 2005-190228 

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

Ordförande 20201119- 
Andre vice ordförande 2018-2020 
Ledamot central/förbundsstyrelsen 2014-2018 
Ordförande förhandlingsdelegationen 20201120- 
Ledamot KFPR 190618- 
Head of delegation UEMS 2015-, WMA 2020- 
Styrelseordförande Läkartidningen 2020- 
Ledamot sjukvårdspolitisk arbetsgrupp 2014-2020 
Ordförande utbildnings- och forskningsdelegation/råd 2015-2020 
ST-rådet 2015-2020 
LIPUS styrelse 2016-2020 

Ledamot SLF:s arbetsgrupp klimat och hälsa 2015-2018, Ledamot SLF:s arbetsgrupp VÅG (vårdplatsgruppen) 2016-2017, 
Ledamot UFO 2009-2011, SPUREX 2009-2011, PV-rådet 2009-2011, SPUR-stiftelsen 2015-2016 

För yrkesförening/övrigt: ange uppdrag och år 

Ledamot SYLF:s styrelse 2009-2011 
SYLF:s representant vid SLF fullmäktige 2009-2011 
Valberedning SYLF 2012-2013 



FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

Sid 2/2 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper et cetera
För lokalförening: ange uppdrag och år 

Ledamot Östra Skånes Läkarförening 2018- samt 2008-2012 
Suppleant Läkarförbundet Skåne 2018- samt 2014-2016 
Central samverkan primärvård KRYH/ divisionssamverkan 2018- 
Central samverkan Hässleholms sjukhus 2018-2020 
Suppleant De skånska läkarföreningarna 2008-2012 
Förvaltningsråd/central samverkan Psykiatri Skåne 2009-2013 
Lönerevision Psykiatri Skåne 2010-2012 

För yrkesförenings lokalavdelning: ange uppdrag och år 

Ordförande SYLF Östra Skåne 2008-2010 
Vice ordförande SYLF Östra Skåne 2007 
Valberedning SYLF Östra Skåne 2011-2020 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper et cetera
Ange uppdrag och år 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
Sacos styrelse, ledamot 2021- 
OFR:s styrelse, ledamot 2021- 
SBU:s nämnd, 2021- 
Samverkansgrupp hälsa och Life science 2021- 
AEA, valberedning 2021- 

Klinikombud psykiatrin Kristianstad-Hässleholm tom 2019 
SSE Executive Education – chef och ledare. Utbildning med fokus på ledarskap, strategi och styrning. 
Ledamot Governing Board, Swelife 2018-2020, 2020- andre vice ordförande 
Deltagit och deltar som expert i ett flertal statliga utredningar 
Deltar i arbete i Forska!Sverige, Agenda för hälsa och välstånd 
Bedömare i Vinnovas utlysning ”Visionsdriven hälsa” 
Representant vid Cancerfondens årsmöte 2019-2021 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

Sid 1/2 

Namn 
Marina Tuutma 

Födelseår 

1960 
Titel 
Allmänläkare 

Leg år/läkarexamen 

Legitimation 1988/läkarexamen 1987 

Ev disputation år Ev doc/prof år 

Specialistkompetens(-er) och år 

Specialist i allmänmedicin 1994 

Arbetsplats(-er) 

Vårdcentralen Rud, Karlstad, Region Värmland sedan 2004-f.f. 

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

Ledamot i SLF Förbundsstyrelsen sedan 2014-f.f. 

Deltagit i arbetsgrupper VÅGA (Vårdplatsbrist gruppen), PAL-gruppen 

Ordförande i Arbetslivsgruppen (ALG) 2015-2020 

Representant för Läkarförbundet i facklig referensgrupp utredningen God och nära vård 

Ordförande Läkarförbundets Digitaliseringsråd (LDR) 2020-f.f. 

Ledamot SACO-s Valberedning 

Ledamot Union to Union styrelse 

För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år 

Styrelseledamot, Svenska Distriktsläkarföreningen, 2012, f.f. 
Kassör, Svenska Distriktsläkarföreningen, styrelsen, 2014-2016 
Viceordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen, 2016-2017 
Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen, 2017, f.f. 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 
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Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år              
Lokal klinikombud och skyddsombud 2010-f.f. 
Värmlands läkarförening, styrelseledamot, sedan 2011 
Värmlands läkarförening, ordförande,  2015-2017.  
Värmlands läkarförening, huvudskyddsombud sedan 2019 
  
 
 
 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år              
 
SFAM Örebro-Värmland, styrelseledamot 2009-2012 
Sammankallande i valberedning SFAM Örebro-Värmland 2012-2014 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
Utbildad i Estland. Bor i Sverige sedan 2004. 

I Estland varit chef i 12 år på en offentlig och privat vårdcentral, delägare i privat vårdcentral.  

Arbetat som chefsläkare i länsstyrelsen och i kommun. 

Varit kassör och revisor i föreningen Estniska läkare i Sverige. 
 
SLF facklig ledarskapskurs 2015 
 
Kurs i retorik 2018 
 
Ledarskapskurs Chef och ledare - Handelshögskolan i Stockholm Executive Education 2019/2020 
 
 
 
Särskild utredare till statlig utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden, Dir. 2022:63 
 
 
 
 
 
 



FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 

 
Namn 

Anna Rask-Andersen 
 Födelseår 

1952 

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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FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 

 

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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 Skriv ut 
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Sveriges läkarförbund 
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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              
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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 
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Sveriges läkarförbund 
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Namn 
Dahlman, Erik 
 

Födelseår 
 
1961 

Titel 
 
Överläkare 
Leg år/läkarexamen 
 
1998/1993 

Ev disputation år 
 

Ev doc/prof år 
 

Specialistkompetens(-er) och år 
 
Psykiatri 2003, Rättspsykiatri 2008 
 
 
Arbetsplats(-er) 
 
Vo Vuxenpsykiatri Lund, Baravägen 1, 22185 LUND 
 
 
 
 
 
 

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
För Läkarförbundet, ange uppdrag och år              
 
Etik och ansvarsrådet 2014 – idag september 2022 
 
Förbundsstyrelsen, Sveriges Läkarförbund, ledamot 2017 – idag september 2022 
 
oktober 
 
 
 
 
För yrkesförening/övrigt, ange uppdrag och år              
 
 
Valberedning SYLF 2003/2004 
 
Valberedning Sjukhusläkarna (centralt) 2015 – idag september 2022 
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Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
För lokalförening, ange uppdrag och år              
 
Nordvästra Skånes Läkareförening  
Styrelseledamot 1996–1998, 
  
Mellersta Skånes Läkareförening:  
Styrelseledamot 1999–2009 
 
Ordförande 2010 - idag september 2022 
 
Deltagit i lokal lönerevision för 2001 - oktober 2021, förhandlat lokalt sedan 2005 – september 2022 
 
Styrelseledamot för De Skånska Läkarföreningarna/ 2004–2013 samt Läkarförbundet Skåne sedan 
bildandet 2013 – maj 2016 samt maj 2018 – september 2022 
 
Vice ordförande i Läkarförbund Skåne maj 2016 – maj 2017 
 
Ordförande i Läkarförbundet Skåne maj 2017 – maj 2018 
 
Vice ordförande i Läkarförbund Skåne maj 2020 – maj 2021 
 
Ordförande i Läkarförbundet Skåne maj 2021 – maj 2022 
 
Deltagit i Regional lönerevision och andra överläggningar med Regional samverkan för De Skånska 
Läkarföreningarna/Läkarförbundet Skåne från 2003 – september 2022. 
 
Klinikombud Vuxenpsykiatrin i Lund 2003 till september 2022. 
 
Huvudskyddsombud för Psykiatri Skåne 2011 till september 2022 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år  
 
SYLF Nordvästra Skåne: 1996–1997 Styrelseled; 1997–1998 Ordf;  
 
SYLF Mellersta Skåne: vice ordf 1998–1999, Ordf 1999–2003, Revisor 2004–2014 
 
Styrelseledamot Sjukhusläkarna i Lund 2004 - oktober 2021 
 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Ange uppdrag och år              
 
Svenska Rättspsykiatriska föreningen: 
 
Styrelseledamot 2009 - 2012, 
 
Facklig sekreterare 2012 – idag september 2022 
 
 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 
Läkarförbundets fackliga ledarskapskurs 2013 – 2014 
 
Facklig bas- och fortsättningskurs med internat på Korfu 1997 
 
Press- och mediakurs 1999, regelbundna presskontakter sedan dess 
 
Deltagit i Sveriges Läkarförbunds temadagar kontinuerligt sedan år 2000 
 
SACO Facklig EU-kurs med studiebesök i Bryssel våren 2019 
 
Studerat kurs för vidareutbildning för läkare i försäkringsmedicin på Karolinska institutet Vt 2011 – Ht 
2012 (15 poäng, uppsats kvarstår) 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING  
Sveriges läkarförbund  

  
  

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               
  
  
  
 

 

 

 FACKLIG MERITFÖRTECKNING  
Sveriges läkarförbund  

  
  

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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FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges Yngre Läkares förening 

 

Namn  
Shadi Ghorbani 

Födelseår 
1985 

Titel 
ST-läkare 
 

Leg år/läkarexamen 
2015/2013 
 

Ev disputation år 
 
 

Ev doc/prof 
 
 

Specialistkompetens(-er) och år 

ST-läkare i Allmänmedicin  
 
Arbetsplats(-er)  

Vårdcentralen Solbrinken Hässleholm 2018-pågående 
Konsultläkare Dedicare 2015-2018 
AT-läkare Hässleholm/Kristianstad 2013-2015 
 
Centrala och internationella fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper 
etc. 
 

För Läkarförbundet                                                       År              

 
 

För yrkesförening/övrigt                                                 År     

SYLF representant SLF FUM 2016 
SYLF representant SLF FUM 2020 
 
SYLF nationella styrelse, ledamot okt 2021- april 2022 
SYLF ordförande april 2022-pågående 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
Klinik- & skyddsombud VC Solbrinken 2019-pågående 
Suttit med i lönerevision för primärvården nordöstra Skåne 2020-pågående. Även som representant för Östra 
Skånes Läkareförening inom Läkarförbundet Skåne (LFS) under löneöverläggning regionalt, (ej 
huvudförhandlare). Förhandlare för nordöstra Skåne inom primärvården sedan 2021.   
 
För lokalförening                                                        År 
Östra Skånes Läkarförening ledamot 2019-pågående 
Representant primärvården i divisionssamverkan 
Östra Skåne 2019-pågående 
Representant primärvården regional samverkan 
2021-pågående 
Läkarförbundet Skåne suppleant 2019-pågående 
(ingår i arbetsgrupp för lönefrågor och villkor för 
underläkare)  
 
 

För yrkesförenings lokalavdelning                                År 
SYLF Östra Skåne kassör 2014-2020 därefter 
styrelseledamot 2021, vice ordförande 2022 
SYLF FUM delegat 2018 
SYLF Repskap 2019 
SYLF FUM delegat 2020 
SYLF Repskap 2021 
Ansvarig för introkurs för SYLF våren 2021 
Ledamot DLF Malmö sedan 2022 
 

Uppdrag i specialitetsförening –  styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
 
  
Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 
Facklig bas- och fortsättningskurs Cypern 2018 
AT/ST-styrgrupp Region Skåne, SYLF representant 2020, gruppen delades sedan in i AT/ST/BT-RÖN 
(regionövergripande nätverk) där jag sitter i ST-RÖN på SYLF plats från 2021-pågående. Arbetsgrupp för alla 
ST-läkarnas utbildning regionalt i Skåne.  
Suttit med i Försäkringsmedicinsk utskott regionalt i Skåne sedan våren 2021, numera LAG (lokal 
arbetsgrupp) Försäkringsmedicin från 2022. 
Sitter med i Försäkringsmedicinsk grupp för utformning av baskurs i ämnet regionalt för AT/BT/ST, sedan 
hösten 2021.  
Chefsutbildning 6 månader inom Region Skåne, “Framtida chefer”, mars-oktober 2022.  
UGL-kurs oktober 2022. 
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