
 

Valberedningens arbete  

Valberedningens uppdrag är att förbereda val till styrelse och kongressledamöter för den 
kommande mandat-/kongressperioden. Det innebär att meddela under vilken tid 
medlemmar kan nominera personer och att sedan på olika sätt bedöma de inkomna 
nomineringarna, för att till slut lägga fram ett slutgiltigt förslag på vilka som ska representera 
Vårdförbundet Västra Götaland under de kommande fyra åren.  
  
Vi anser att ett valberedningsförfarande ger alla nominerade samma förutsättningar i 
processen. Vår arbetsprocess är genomarbetad och vi tar vårt uppdrag på största allvar. Vi 
använder oss av demokratihandbokens beskrivning av valberednings uppdrag och arbetssätt. 
 
Nomineringstiden sträckte sig från 170403 till 170625. Antal nominerade till styrelsen, 
inklusive till styrelsepresidiet, blev 14 stycken. Till kongressombud var 71 personer 
nominerade. 
 
Vi har läst inkomna nomineringar med medlemmarnas motiveringar, läst kandidaternas 
egna presentationer samt intervjuat alla som varit nominerade till avdelningsstyrelsen. 
Under valberedningens slutgiltiga arbete insåg vi att det inte stått med någon sluttid för att 
inkomma med presentation i det brev som skickats till nominerade till kongressombud. Det 
har fått till konsekvens att vi inte haft tillgång till egen presentation från alla nominerade.   
 
Vid intervjuerna av nominerade till styrelse har vi använt ett frågeformulär så att alla fått 
svara på samma frågor.  De som har kandiderat till ordförande eller vice ordförande har 
dessutom fått mer riktade frågor. Intervjuerna har spelats in på ljudfil för att övriga 
valberedningen ska kunna lyssna på intervjuerna. 
  
Det som de nominerade har presenterat på olika sätt har sedan under många timmars arbete 
vägts samman.  
 
Valberedningens övergripande motivering  
Den kommande mandatperioden är enligt Vårdförbundets nya stadga fyra år. Innevarande 
mandatperiod sträcker sig över två år, vilket innebär att några personer i sittande styrelse 
inte hunnit arbeta så länge i sina uppdrag. Vi har försökt ta hänsyn både till redan valda 
personers möjlighet till fortsatt utveckling och behovet av att ha en styrelse som kan verka 
över tid. 
 

Vårt förslag speglar avdelningens medlemmar med avseende på huvudmän och geografisk 
spridning och kommer att vara det bästa laget att leda avdelningen under de kommande fyra 
åren – och vidare. Valberedningens förslag är inte en lottdragning, utan väl genomtänkt och 
genomarbetat. Den föreslagna styrelsen är en grupp som tillsammans har de egenskaper som 
krävs för att driva frågor som är viktiga för Vårdförbundets medlemmar.   

 

I arbetet med att föreslå kongressombud har valberedningen strävat efter att nå så god 
representation av avdelningens medlemmar som möjligt genom att ta hänsyn till geografisk 
spridning, representation av olika huvudmän/vårdformer, representation av förbundets fyra 
professioner och ålder hos de föreslagna kongressombuden och ersättare för dem. 

 

Presentation av valberedningens förslag 

 

(Presentationen är i bokstavsordning förnamn) 

 

Ordförande 
 



Anne Karin Grande Höglund 
Psykiatrisjuksköterska, Närhälsan Fyrbodal 
 

Ur nomineringarna: Stabil, orädd, god ledare, låter andra växa, prestigelös, trygg, 
fokus på gruppens prestation.  
Anne Karins presentation: Tillsammans kan vi få bättre villkor. Vi i styrelsen 
behöver ha ett gott samarbete och använda varandras kompetenser för att uppnå så 
mycket som möjligt. Jag vill ta ansvar för att vi kan göra detta tillsammans.  
 
Valberedningens motivering: Har genom sitt ledarskap kunnat bidra till en 
styrelse som gemensamt tar ansvar för uppdraget. Hon är trygg i sitt ledarskap och får 
andra att utvecklas.  

 
 
Vice ordförande 
 
Christina (Stina) Wernstedt 
Operationssjuksköterska, Södra Älvsborgs sjukhus 
 

Ur nomineringarna: Strategisk, ser utmaningar och möjligheter med avdelningens 
storlek, växt i sin roll och har ett gott ledarskap.  
Stinas presentation: Jag brinner för ett hållbart arbetsliv. Vår avdelning är stor och 
vi måste anpassa vårt arbete efter det.  
 
Valberedningens motivering: Stina skapar struktur och trygghet genom kunskap 
och närvaro.  

 
 
Styrelseledamöter 

 

Ann-Catrin (Anki) Ahlgren 
Barnmorska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Ur nomineringarna: Erfaren, trygg, kunnig, kollegial, mångsidig. 
Ankis presentation: Jag brinner för professionsfrågorna. Det är Vårdförbundet som 
är bäst på att samla våra professioner och tillsammans skapa bättre förutsättningar för 
utveckling och villkor.  
 
Valberedningens motivering: Anki är en erfaren och kollegial förtroendevald med 
stor kunskap i förbundets utbildningsverksamhet.  
 

 
Anna-Karin Johanesson  
Sjuksköterska, Trollhättans stad 

Ur nomineringarna: Kunnig, tar sitt uppdrag på stort allvar, är en uppskattad 
förtroendevald.  
Anna-Karins presentation: Jag vill driva frågor om hållbart arbetsliv, vi behöver en 
rimlig arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning. Kommunal hälso- och sjukvård är 
ett växande vårdområde och Vårdförbundet behöver vara med och påverka den 
utvecklingen.  
 
Valberedningens motivering: Anna-Karin är erfaren förtroendevald med 
kunskaper om de kommunala medlemmarnas villkor. 
 

 



Branka Djukanovic-Svensson 
Sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Ur nomineringarna: Eldsjäl, duktig på att visa upp vårt budskap. 
Brankas presentation: Det är en stor ära att få representera Avdelning Västra 
Götalands medlemmar. Jag brinner för medlemsutveckling, tillsammans är vi starka.  
 
Valberedningens motivering: Branka är en engagerad och entusiasmerande aktiv 
förtroendevald som brinner för rättvisefrågor.  
 

 
Jeanette Ros 
Distriktsköterska, Närhälsan Fyrbodal  

Ur nomineringarna: Inspirerande, drivande, strukturerad, lätt att samarbeta med. 
Jeanettes presentation: Vårdförbundets medlemmar måste vara rättvist värderade 
när det gäller lön. Hållbart yrkesliv är en viktig fråga för mig. Jag har erfarenhet av att 
arbeta med arbetsmiljöfrågor tillsammans med medlemmar. Vårdens traditioner 
behöver utmanas.  
 
Valberedningens motivering: Jeanette är entusiastisk och engagerad i 
medlemmarnas arbetsmiljöfrågor.  

 
 
Lene Lorentzen 
Operationssjuksköterska, Skaraborgs sjukhus 

 
Ur nomineringarna: Professionell, påläst, modig, ödmjuk, god kommunikativ 
förmåga.  
Lenes presentation: Jag tar uppdraget som förtroendevald på stort allvar och vill 
verka för nya och bättre avtal. Vi måste påverka våra politiker för att öka deras 
medvetenhet om vad som händer i vården. Våra medlemmars villkor måste säkras både 
för vår hälsas skull och för att kunna upprätthålla den vårdkvalité vi tillsammans vill ha 
i Sverige.  
 
Valberedningens motivering: Lene är en välgrundad retoriker med stort driv och 
gedigna kunskaper.  
 

 
Martin Håland 
Anestesisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Ur nomineringarna: Engagerad, kunnig, brinner för professionsutveckling, 
lagspelare, ledare. 
Martins presentation: Jag vill driva frågor om hållbart arbetsliv, vilket inkluderar 
många frågor, från arbetesmiljö till utbildningsmöjligheter. Engagerad i chefsfrågor, 
Vårdförbundet ska vara det självklara valet för vårdens chefer.  
Valberedningens motivering: Martin är en stabil och reflekterande förtroendevald 
med engagemang för chefsfrågor och utbildningsfrågor.  
 

 
Susanne (Sussi) Blom Persson 
Sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Ur nomineringarna: Hårt arbetande, lojal, duktig på arbetstider. 
Sussis presentation: Jag sätter villkorsfrågor högt, särskilt arbetstider, lön och 
betald utbildning. Vi behöver vara ett tydligt förbund. Privatanställda är en viktig 



medlemsgrupp som vi behöver bli bättre på att verka för. Kommunerna är också ett 
område där vi behöver bli bättre.  
 
Valberedningens motivering: Sussi är en lojal förtroendevald med stor kunskap 
om medlemmarnas arbetsvillkor. 

 
 
Monica Magnusson  
Distriktssköterska, Uddevalla kommun  

Ur nomineringarna: Kunnig, erfaren, strukturerad, plikttrogen, eftertänksam, bra 
på kommunikation. 
Monicas presentation: Jag har en bred vårderfarenhet. I mitt nuvarande arbete i 
kommun har jag drivit frågor om att lyfta fram de legitimerade professionerna i 
verksamheten. Erfarenhet av samarbete mellan TCO-förbunden.  
 
Valberedningens motivering: Monica har erfarenhet från olika vårdformer och god 
kunskap om kommunal verksamhet. 
 
 

Åsa Sundin   
Skolsköterska, Göteborgs stad  

Ur nomineringarna: Klok, påläst, stort intresse av möten med medlemmar.  
Åsas presentation: Det är hedrande att bli nominerad. Jag vill värna om och utveckla 
den öppna arbetsplatsen. Mänskliga rättigheter är en viktig fråga. Använder 
partnerskap som metod för förändringsarbete. Politiskt intresserad. Genomgått 
ledarskapsprogrammet Framtidens fackliga ledare.  
 
Valberedningens motivering: Åsa är en relationsinriktad person som med tålamod 
och långsiktighet arbetar för Vårdförbundets medlemmars bästa.  
 

 

 

Övriga nominerade 
 
Lena Jansson  
Sjuksköterska, Närhälsan Alingsås   
 
Mariette Björk 
Barnsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus  
 
 
 
 
Kongressombud  
 
Förslag till ordinarie kongressombud  

(Presentationen är i bokstavsordning förnamn) 
 

Ana Kurea: röntgensjuksköterska, 57 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Anette Carlsson: barnmorska, 56 år, Skaraborgs sjukhus 

Anette Elisson: sjuksköterska, 60 år, Skaraborgs sjukhus 

Angelica Neville: sjuksköterska, 48 år, Borås stad 

Anna Redman: biomedicinsk analytiker, 41 år, Unilabs  



 

Anna-Karin Johannesson: sjuksköterska, 55 år, Trollhättans stad 

Anna-Lena Aldeborg: chef, 54 år, Lysekils kommun 

Anne Karin Höglund: sjuksköterska, 58 år, Närhälsan, Fyrbodal 

Ann-Catrin (Anki) Ahlgren: barnmorska, 64 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Branka Djukanovic Svensson: sjuksköterska, 50 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Carina Dereus: barmorska, 55 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Caroline Laursen: sjuksköterska, 29 år, Härryda kommun 

Christian Sandberg: sjuksköterska, 33 år, NU-sjukvården 

Christina (Tina) Samstrand: sjuksköterska, 61 år, Bengtsfors kommun  

Christina (Stina) Wernstedt: sjuksköterska, 45 år, Södra Älvsborgs sjukhus  

Christoffer Brandt: biomedicinsk analytiker, 31 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Erik Johansson-Hjort: sjuksköterska, 33 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Gunilla Eliasson: sjuksköterska, 58 år, Borås stad 

Ina Siby: sjuksköterska, 30 år, Göteborgs stad 

Jeanette Ros: sjuksköterska, 49 år, Närhälsan Fyrbodal 

Lena Andersson: sjuksköterska, 29 år, Södra Älvsborgs sjukhus 

Lene Lorentzen: sjuksköterska, 45 år, Skaraborgs sjukhus 

Malin Bergande, barnmorska, 53år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Maria Adrell: sjuksköterska, 53 år, Alingsås sjukhus 

Maria Franzén: sjuksköterska, 55 år, NU-sjukvården 

Marie Öberg Flood: sjuksköterska, 60 år, Närhälsan Göteborg 

Martin Håland: sjuksköterska, 44 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Marin Severinkangas: sjuksköterska, 39 år, Närhälsan Mariestad   

Monica Magnusson: sjuksköterska, 57 år, Uddevalla kommun 

Pernilla Widholm-Jolgård: sjuksköterska, 39 år, Härryda kommun 

Susanne (Sussi) Blom Persson: sjuksköterska, 57 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Vivianne Johansson: biomedicinsk analytiker, 53 år, Södra Älvsborgs sjukhus  

Åsa Sundin: sjuksköterska, 49 år, Göteborgs stad  

 

 
Förslag på ersättare till kongressombud 

 

1. Mats Svensson: sjuksköterska, 47 år, Göteborgs stad 
2. Maud Olausson: sjuksköterska, 58 år, Borås stad 
3. Nicklas Martinsson: sjuksköterska, 35 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
4. Carina Rautalin: sjuksköterska, 55 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
5. Eva Nohr Bredin: sjuksköterska, 57 år, Sotenäs kommun 
6. Fredrik Sörman: sjuksköterska, 47 år, Skaraborgs sjukhus 



7. Gunilla Lundberg: biomedicinsk analytiker, 51 år, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

8. Mariette Björk: sjuksköterska, 57 år, Skaraborgs sjukhus 
9. Sanne Nordqvist: sjuksköterska, 31 år, Södra Älvsborgs sjukhus 
10. Magnus Hansson: sjuksköterska, 53 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
11. Therese de Don: sjuksköterska, 52 år, Närhälsan Göteborg 
12. Anita Hjalmarsson: sjuksköterska, 60 år, Herrljunga kommun 
13. Jessica Antonsson: sjuksköterska, 44 år, Göteborgs stad 
14. Annika Wettergren: sjuksköterska, 49 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
15. Mathias Breding: sjuksköterska, 42 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
16. Maria Amb: sjuksköterska, 52 år, Härryda kommun 
17. Karin Frank: sjuksköterska, 62 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
18. Jouliana Mardiny: sjuksköterska, 40 år, Trollhättans stad 
19. Monica Nilsson: sjuksköterska, 38 år, Alingsås sjukhus 
20. Ann-Christine Johansson: sjuksköterska, 55 år, Närhälsan Göteborg 
21. Marianne Brindbergs: sjuksköterska, 51 år, Hjo kommun 
22. Solweig Jonsson: sjuksköterska, 59 år, Melleruds kommun 
23. Martin Huldin: sjuksköterska, 47 år, Södra Älvsborgs sjukhus 
24. Mattis Nilsson: Sjuksköterska, 37 år, Bemanning Sjuksyrra AB 
25. Susanne Reuterberg: sjuksköterska, 45 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
26. Marianne Andersson-Steen: sjuksköterska, 65 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
27. Monika Hammarstrand: sjuksköterska, 56 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
28. Kerstin Forsberg-Angshed: sjuksköterska, 64 år Skaraborgs sjukhus 
29. Carina Mölgaard: sjuksköterska, 55 år, Södra Älvsborgs sjukhus 
30. Pernilla Stenborg Nielsson: sjuksköterska, 46 år, NU-sjukvården 
31. Berit Johansson: biomedicinsk analytiker, 62 år, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 
32. Marita Tenggren: sjuksköterska, 61 år, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
33. Tomas Hallqvist: pensionär 

 

 


