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Eva Nilsson Bågenholm – ordförande

Nya ledamöter i
Läkarförbundets
centralstyrelse
Vid Läkarförbundets fullmäktige valdes både en ny
ordförande och nya ledamöter till centralstyrelsen.
Centralstyrelsen består av 14 ledamöter som ansvarar
för verksamheten i Läkarförbundet. Utöver central-
styrelsen har lokal- och specialitetsföreningarna
rådgivande representantskap. Därutöver har även
centralstyrelsen ett antal delgationer och råd till
sin hjälp.

Eva Nilsson Bågenholm har framför allt
arbetat med förhandlingsfrågor, läkeme-
delsfrågor och sjukförsäkringsfrågor. Eva
kommer närmast från posten som förste
vice ordförande för Läkarförbundet.
Hon är även ordförande i förhandlings-
delegationen, ordförande i läkemedels-
rådet och ledamot i SACOs styrelse.

Eva Nilsson Bågenholm är specialist-
läkare i internmedicin vid Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset i Göteborg.

Marie Wedin – förste vice ordförande
Marie Wedin arbetar bland annat med
frågor inom arbetsliv- och ledarskap. Ma-
rie kommer närmast från posten som
andre vice ordförande i Läkarförbun-
det. Marie är ordförande i Nordvästra
Skånes läkarförening, ordförande i Sjuk-
husläkarföreningen och ordförande i för-
bundets arbetslivsgrupp.

Marie Wedin är överläkare på ortope-
diska kliniken vid Helsingborgs lasarett.

Benny Ståhlberg – andre vice ordförande.
Benny Ståhlberg arbetar bland annat
med arbetslivsfrågor. Benny är ordfö-
rande i Östra Skånes läkarförening, ord-
förande i Svenska Distriktsläkarfören-
ingen, ledamot av centralstyrelsen sedan
2000 och ledamot av förbundets arbets-
livsgrupp.

Benny Ståhlberg är specialist i all-
mänmedicin och distriktsläkare vid vård-
centralen i Bromölla.

Övriga ledamöter
Tomas Lindholm
ST-läkare, vårdcentralen  Gnesta.
• Ledamot vidareutbildningsrådet
• Styrelseledamot Sveriges yngre läkare,SYLF

Hans Hjelmqvist
Överläkare och universitetslektor, anestesi- och intensivvårds-
kliniken KUS Huddinge.
• Ordförande i Stockholms läkarförenings statliga sektion, samt
ledamot i Stockholms läkarförenings styrelse

Charlotta Sävblom
ST-läkare, kvinnokliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
• Ordförande Sveriges yngre läkare,SYLF
• Styrelseledamot Malmö Läkareförening

Erik Hulegård
ST-läkare invärtesmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg.
• Vice ordförande Sveriges yngre läkare,SYLF

Torbjörn Karlsson
Överläkare anestesikliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
• Styrelseledamot Sjukhusläkarföreningen
• Ledamot Läkarförbundets förhandlingsdelegation

Tomas Flodin, omvald
• Ordförande Stockholms läkarförening

Gunnar Welander, omvald
• Ordförande Sveriges privatläkarförening, SPLF

Christina Berntsson, tidigare vald
Kvinnokliniken, SU/Ö Göteborg

Anders Dahlqvist, tidigare vald
Medicinkliniken, Länssjukhuset Gävle

Anders Ekbom, tidigare vald
Institutionen för Medicinsk Epidemiologi, KI

Thomas Flodin, tidigare vald
Hjärtkliniken, Huddinge Universitetssjukhus


