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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 
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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 
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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. 
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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 
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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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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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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              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emelie Hultberg 1984

Specialistläkare

2012/2011 - -

Obstetrik och gynekologi, 2018

Kvinnokliniken, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, 2012-

Ledamot Förbundsstyrelsen, 2020-
Ordförande Arbetslivsgruppen (ALG), 2021-

Deltagare i BRO-projektet, 2017-2018 (arbetsgrupp för utredning av behov av regionala
ombudsmän)
Mötesordförande Fullmäktige 2018

Mötesordförande SYLF fullmäktige, 2018
Vice mötesordförande SYLF fullmäktige, 2016 och 2017
Fullmäktige SYLF, 2014 och 2015
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande Västra Götalands läkarförening, 2018-
Styrelseledamot Sektion NU, Västra Götalands läkarförening, 2019-
Styrelseledamot Nordvästra Götalands läkarförening, 2014-2019
Styrelseledamot Läkarföreningar i Väst (LiV), 2015-2019

Sammankallande i arbetsgruppen för en regiongemensam läkarförening, 2016-2018

Ordförande SYLF Nordvästra Götaland, 2014-2015

-

Deltagare i OFR:s ledarskapsprogram för högre fackligt ledarskap, 2020-2022
Styrelseledamot Göteborgs universitet, 2009-2010
Styrelseledamot Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 2007-2008
Styrelseledamot för Akademihälsan i Göteborg AB, 2008-2010
Ordförande för Medicinska föreningen i Göteborg, 2007/2008

Skriv utSkicka med e-pos
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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) 
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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              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna Kataoka 1975

överläkare

2008/2004 doktorand GU/Sahlgrenska ak.

psykiatri
rättspsykiatri
beroendemedicin

2002-2014 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus
2006-2008 AT, Kungälvs sjukhus
2008-2013 ST Psykiatri , Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
2013-2014 Konsultläkare somatik, primärvård samt öppenvård, Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
2014-2017 Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Göteborg
2017-2022 Beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, projektledning och uppbyggnad av vård- och
stödenhet för svårt psykiskt sjuka (sjukvård och socialtjänst), doktorand 2020-fortfarande
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2011?-2014 lokalt fackligt förtroendevald, styrelseledamot, förhandlingsdelegation i lönerevision, Nordvästra
Götalands läkarförening
-2014-2017 lokalt fackligt förtroendevald för läkarförbundet och Saco-S, vice ordförande Saco-S styrelse vid
Rättsmedicinalverket (Rmv), Sverige (rättskemi, rättspsykiatri, rättsmedicin och rättsgenetik, på samtliga av
Rmv:s orter i Sverige), förhandlingsdel RALS vid Rmv (förhandlingsuppdrag/tecknande av lokala kollektivavtal
tillsammans med Karin Rhenman, dåvarande förhandlingschef, Slf)
-2019-fortf:VGLF sektion SU; områdesombud, förhandlingsansvarig SU, FD,regionala uppdrag lönefrågor m.m.
-feb 2022: ordförande VGLF sektion SU

-Arbetsgrupp, föreläsare och anordnande av konferens, Svensk förening för Beroendemedicin, 2021-2022
-Initiativtagare och leder en expertgrupp för alternativ till nationella riktlinjer för läkemedelsbehandling för
ADHD vid samtidigt skadligt bruk och beroende, uppdrag med stöd av Svensk förening för beroendemedicin.
-2022 sept: planerat deltagande i arbetsgrupp Svensk psykiatrisk förening

-2018-2022 Medicinskt ledningsansvarig/vårdenhetsöverläkare vid ACT Göteborg
-feb 2020-fortf. doktorand vid Göteborg universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen
för psykiatri och neurokemi
-2020-2021, forskarskola 30 hp, Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik, Regionalt
cancercentrum Väst
-2017-2019 Projektledare för ACT Göteborg, ny vårdenhet, integrerad med socialtjänsten Göteborg
-2019 projektledarutbildning vid Mindset
-Föreläsare vid läkarutbildningen Göteborgs universitet, psykiatrikursen (Mänskliga rättigheter samt Beroende)
-Återkommande föreläsningar inom område beroende/ADHD, psykiatri, samsjuklighet
-2015 MI-utbildning (motiverande intervju - samtalsmetodik)
-2011-2012psykoterapiutbildning KBT, steg 1, Evidens, Göteborg
-UGL 2007
-kurs Förtroendefullt samarbete, hur undviker man att olika intressen leder till konflikter och låsningar (inom
ram för ST)
-facklig bas- och fortsättningskurs m.m.
-1995-1997 Högskoleexamen i psykologi motsv 120 hp, Université de Montpellier, Frankrike

Skicka med e-post
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Namn
Maria Ehlin Kolk

Födelseår
1988

Titel

ST-läkare anestesi och intensivvård

Leg år/läkarexamen
2017/2015

Ev disputation år Ev doc/prof

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)
Falu lasarett
Centrala och internationella fackliga uppdrag – styrelse, delegationer,
arbetsgrupper etc.

För Läkarförbundet                                                       År

Adjungerad verksamhetsrevisor Läkarförbundet 2021 -

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 SYLF
2015 – 2017

Ledamot av SPUREX 2015-2018

Ordförande i Medicine Studerandes Förbund
(MSF – nuvarande Sveriges Läkarförbund
Student) 2010 – 2011

Vice ordförande MSF  2009 – 2010

Förbundsstyrelseledamot med
utbildningsansvar MSF 2008 – 2009

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc

För lokalförening                                                        År

Styrelseledamot Dalarnas Läkarförening 2022 -

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.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Politiskt sakkunnig Regeringskansliet 2020

Ledamot i Socialstyrelsens ST-råd. 2019

Engagemang i medicinsk pedagogik
Pedagogiskt AT-block med 6 månaders tjänstgöring på Kliniskt träningscentrum  Forskat kring
outcomes inom läkarutbildningen. Projektlett startandet av ett KTC i Jämtland/Härjedalen 2018.
Med och driver och utvecklar nystartad akutläkarskola för BT och AT-läkare i Dalarna.

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.



Meritförteckning 

Nasim Bergman Farrokhnia, 720727 1326 
Bågvägen 35, 16765 Bromma, 0707400130, Nasim.farrokhnia@ki.se 

 
Född i Teheran, Iran, bor i Sverige sedan mars 1990 
Gift, tvillingar födda 2006, tre bonusbarn födda 2001, 2004, 2005 

 
Arbetslivserfarenhet 

 
1. Hälso- och sjukvård 

 
April 2022 – pågående Hälso- och sjukvårdschef, Microsoft Västeuropa 
 
Mars 2021 – mars 2022 Sverigechef och verksamhetschef för Mindler.se 

 
2019 – feb 2021 Kvalitets- och forskningschef Kry, Rektor för Academy Kry/Livi 

2018 – 2019  Forsknings- och utbildningschef Kry/Livi, Rektor för Academy 

2017 – pågående Nasim Farrokhnia Medical Consulting AB: kliniska läkartjänster, 
forsknings-/undervisnings-/analys-/rådgivnings- och konsultuppdrag till 
vårdgivare, företag och myndigheter (bolaget har funnits sedan 2008) 

 
2012 – 2017  Verksamhetsområdeschef, Verksamhetsområde Akut, Södersjukhuset 

AB 
 

2011  Akutläkarchef samt tillförordnad verksamhetschef Akutsjukvården 
Akademiska sjukhuset 

 
2008 – 2010 Projektledare, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

Publicerade bl a gula rapporten ”Triage och flödesprocesser på 
akutmottagningen” http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU- 
utvarderar/triage-och- flodesprocesser-pa-akutmottagningen/ 

 

2002 – 2008  ST inom internmedicin med strokeinriktning, Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Specialistläkare inom internmedicin. 

 
2000 – 2002 Allmäntjänstgöring (med forskningsinriktning), Akademiska sjukhuset 

 
2. Friskvård 

 
2004 – pågående Licenserad gruppträningsinstruktör i BodyPump®, BodyCombat® och 

BodyBalance®, med 5 egna klasser/veckan på SATS 
 
Utbildning 

 
1994 – 2000 Läkarutbildning med forskningsinriktning (LäFo), Uppsala Universitet 

mailto:Nasim.farrokhnia@ki.se
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-


Forskning 
 

2019 – pågående Medgrundare och styrgruppsledamot för Nordiskt forskarnätverk för 
utvärdering av digitala vårdtjänster som bl a samlar samtliga 
lärosäten/universitet i Sverige ( + RISE) https://digitalcareresearch.se/ 

 

2019 – pågående Ordförande i Forum för Health Policys forskarnätverk 
https://healthpolicy.se/en/research-network/ 

 

2016 – 2020  Handledare för doktorandstudier (överläkare och forskare Jenny Liu), 
interventioner (arbetssätt och logistik) på akutmottagningen – 
disputationen ägde rum 12/6-2020 

 
Pågående projekt Bihandledare för Amanda Dahlstrand Rudin (doktorand på LSE/London 

School of Economics samt Uppsala Universitet) utvärdering av digitala 
vårdtjönster – Planerad disputation november 2021 

 
Pågående projekt Samarbete med KI/HIC, Uppsala Universitet samt Lunds Universitet för 

studier av digital vård: professions- respektive patientperspektivet 
(läkare, sjuksköterskor och psykologer som handlägger patienter via 
videomöte) 

 
Pågående projekt Samarbete med KI och på initiativ från Region Stockholm för studier av 

digitala vårdtjänster: patientperspektivet (vårdbehov, tillgänglighet, 
vårdkonsumtion, vinster och risker med telemedicin) – delrapport 
publicerad, december 2019: 
https://mb.cision.com/Public/14467/2984217/85aed5a60e5d72c8.pdf 

 

Pågående projekt Samarbete med Region Umeåuniversitet för utvärdering av digital 
läkarkontinuitet för äldreboenden i Södra Lappland/Regions 
Västerbotten, inom ramen för ett CivicTech-projekt finansierad av 
Vinnova och projektlett av RISE 

 
2012 – 2013  Genombrottsprojekt inom akutsjukvård ”Akut förbättring”, i samarbete 

med Sveriges Kommuner och Landsting (uppstart till Jenny Lius 
doktorandprojekt) 

 
2011 – 2102  Studier av patientsäkerhet, patient- och personalnöjdhet samt effektivitet 

inom ramen för införande av teamarbete och flödesorienterat arbetssätt 
på akuten, Akademiska sjukhuset (två publicerade artiklar) TEPPP- 
studien 

 
2008 – 2010 Post Doc SBU (statens beredning för medicinsk och Social 

Utvärdering) 
 

2006 Disputation inom internmedicin/stroke 



Ledarskapsmeriter 
 

2019 – 2020  Master of Business Administration Essentials (MBA essentials), LSE, 
London School of Economics and Political Sciences 

 
2018 – 2019 Programkommittén för Ledarskapsakademins alumni- respektive 

mentorgrupp 
 

2017 Veckans affärers VD-nätverk 
 

2014 – 2015  Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården 2014 (CUPS) genom IFL 
vid Handelshögskolan i Stockholm 

 
2012 – 2013 ”Sjukvårdens ledarskapsakademi 2013” 

 
2008 – 2009 Socialstyrelsens kurs i systematisk medicinsk utvärdering, 

litteraturöversikter och riktlinjearbete under ledning av Mats Eliasson 
 
Förtroende- och expertuppdrag 

 
Maj 2019 – pågående Ordförande i eHälsoläkarföreningen (nybildad 2019 efter beslut av 

förbundsstyrelsen för Sveriges Läkarförbund) 
https://slf.se/ehalsolakarforeningen/ 

 

2020 – pågående Valberedning, SLFs chefsförening 
 

2018 – pågående Bedömare för flertal Vinnova-utlysningar, bl a ”Visionsdriven Hälsa” 
och under året relaterade till hantering av coronapandemin 

 
2015 – 2018  Regeringsuppdrag, ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin 

och hälsa 
 

2012 – 2013  Ledamot i SKRs styrgrupp för nationella projektet ”Akut förbättring” 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-994-2.pdf?issuusl=ignore 

 

2009 – 2010 Initiativtagare till SLF-lokalavdelning (knuten till Stockholms 
Läkarföreningen) för läkare anställda på SBU 

 
2005 – 2006 - Vice-ordförande, Sveriges yngre läkares förening (SYLF) Ledamot 

 
- Ledamot i Sveriges läkarförbunds (SLF) centralstyrelse 

 
- Ledamot i Utbildnings- och forskningsdelegationen inom SLF 

 
Jag gick med läkarförbundet under första veckan på läkarutbildningen 1994. Under studietiden i var 
jag bl a ordförande i MSF Uppsala (Medicinstuderandes Förbund, idag SLF Student) samt ledamot i 
MSFs förbundsstyrelse. Jag fortsatte mitt fackliga engagemang under både AT- och ST-tiden, bl a 
som ordförande i SYLFs lokalförening i Uppsala samt sekreterare i UAL (Uppsala Allmänna 
Läkarförening). 

 
Fackliga referenser: Anna Rask-Andersen och Bengt von Zur Muhlen (båda Uppsala). Eva Nilsson 
Bågenholm och Catharina Andersson Forsman, ordförande respektive VD i SLF under min tid i CS. 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-994-2.pdf?issuusl=ignore


 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.   
  
  
  
  
 Sid 2/2  



 

senast uppdaterad 2022-08-20 

 

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. 

 







 

FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
Namn  
Ylva Sandström 

Födelseår 
1967 

Titel 
Distriktsläkare 
 

Leg år/läkarexamen 
2001/1998 
 

Ev disputation år 
 
 

Ev doc/prof 
 
 

Specialistkompetens(-er) och år 
Allmänmedicin 
Arbetsplats(-er)  
Trollbäckens vårdcentral, Tyresö 
Centrala och internationella fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, 
arbetsgrupper etc. 
 
För Läkarförbundet                                                       År              
Styrelseledamot Förbundsstyrelsen 2020- 
 
Representant för Läkarförbundet i förhandling med 
SKR om allmänna taxan 2021- 
 
 
 
 

För yrkesförening/övrigt                                                 År     
Styrelseledamot Distriktsläkarföreningen 2019- 
Redaktör för Distriktsläkaren 2019- 
 
 

Lokala fackliga uppdrag – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc 
 
 
För lokalförening                                                        År 
Styrelseledamot Stockholms läkarförening 2018- 
Styrelseledamot sektion SLSOs läkarförening 2015-
2019 
 
 
 

För yrkesförenings lokalavdelning                                År 
Styrelseledamot Distriktsläkarföreningen i Sthlm 
2015- 
Ordf Distriktsläkarföreningen i Sthlm 2018- 
 
 
 
 

Uppdrag i specialitetsförening – styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
 
 
 
 
 

 

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 
 
Politiska uppdrag i Nacka kommun 2002-2018: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, v ordf Aberts- och 
företagsnämnden, ledamot i Utbildningsnämnden mm. 
 
Arbetat som journalist 1990-92 
 
 
 
 
 
 
 



 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              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benny Ståhlberg 1954

Distriktsläkare/chefläkare

1981 leg

1985 specialist i allmänmedicin

Sedan 201305 Chefläkare SUS (Skånes universitets sjukvård) 50% , Distriktsläkare VåC Tollarp 50%
Medicinskt ledningsansvar Vårdcentralen Tollarp samt jouren för Primäravården i Kristianstad
200805-201305 Förvaltningschef Primärvården Skåne
Sedan 1986 distriktsläkare inom Region Skåne

2004-2008 2:e vice ordförande i Läkarförbundet
2000-2004 Ledamot CS (Förbundsstyrelsen)

2006-2008 ordförande RIT (arbetsgrupp råd för IT frågor)
1998-2006 ledamot av ALG (med vid uppstart och bildande av ALG)
2004-2008 Delegat CPME
2001-2006 Kassör UEMO
Sedan 20160701 ledamot av ALG

2015 ff Sekretare SLCF (Chefsföreningen)
2002-2008 Ordförande i DLF
2000-2002 sekreterare DLF
1997-2000 Styrelseledamot DLF



 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-2004 ordförande Östra Skånes Läkarförening
1990 - 2000 biträdande sekreterare Östra Skånes Läkarförening
1989-1990 Ledamot Östra Skånes Läkarförening
Sedan 201801 vice ordförande i Östra Skånes läkarförening

1990-2002 Ordförande lokalförening DLF
1989-1990 Sekreterare lokalförning DLF

Skicka med e-post



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 1/2 

 
Namn 
Kristin Arthur Rhedin 

Födelseår 
1988 
 

Titel 
 
ST-läkare 
 
Leg år/läkarexamen 
 
2019/2014 
 

Ev disputation år 
- 

Ev doc/prof år 
- 

Specialistkompetens(-er) och år 
- 
 
 
 
Arbetsplats(-er) 
 
ST-läkare, Onkologkliniken, Södersjukhuset 2020 - pågående 
 

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
– styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc. 
Etik- och ansvarsrådet, Läkarförbundet, 2018 -  
 
Valberedningen, Läkarförbundet, 2018 -  
 
Valberedningen, SYLF, 2016 - 2017 
 

 

 



 FACKLIG MERITFÖRTECKNING 
Sveriges läkarförbund 

 
 

Sid 2/2 

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

- Ledamot, Stockholms läkarförening, 2016 - 2020 
- Ledamot, Stockholms läkarförenings förhandlingsdelegation, 2017 
- Ledamot, Centrala Saco-rådet i Stockholms läns landsting, 2017 - 2020  
 

 
 
 
 
 
För yrkesförenings lokalavdelning, ange uppdrag och år 

- Ordförande, SYLF Stockholm, 2017 – 2018 
- Ledamot, SYLF Stockholm, 2015 - 2020 
- Delegat för SYLF Stockholm, SYLF:s FUM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
- Delegat för SYLF, SLF FUM, 2017, 2018, 2019 

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

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag 
 

● Mentor för 6 studenter på kursen Professionell utveckling, läkarprogrammet, Karolinska 
institutet, 2016 - pågående 

● Ordförande, RFSL Stockholm, 2012-2014 
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