
Curriculum Vitae - Jonatan Forsberg (24. juni 1981)

September 2018 – Læge, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital 
(OUH).

September 2017 – August 2018 Læge, hoveduddannelsesstilling i neurologi. Psykiatrisk 
afdeling Esbjerg. Neurokirurgisk og Neurofysiologisk 
afdeling, OUH.

Juni 2015 – August 2017 Læge, hoveduddannelsesstilling i neurologi, samt uklassificeret 
stilling. Neurologisk afdeling. Esbjerg sygehus.

November 2015 – Februar 2018 Læge, ekstern stilling på Neurorehabiliteringsafsnittet på 
matrikel Svendborg. Neurologisk afdeling. OUH.

Marts 2014 – Maj 2015 Læge, introstilling i neurologi, samt uklassificeret stilling. 
Neurologisk afdeling. OUH.

September 2013 – Februar 2014 Læge, introstilling i intern medicin. Medicinsk afdeling. 
Svendborg sygehus.

September 2012 – August 2013 Læge, introstilling i almen medicin. Ved praktiserende læge 
Rene Milling Eriksen i Faaborg og ved Lægerne Willemoesvej i 
Svendborg.

Marts 2011 – August 2012 Læge, klinisk basisuddannelse. Akutafdelingen og 
Psykiatrisk afdeling. Inklusive fædreorlov samt uklassificeret 
psykiatrisk stilling. Sygehus Lillebælt, Kolding og Vejle.

Juli 2012 Arresthuslæge i tre jyske arresthuse. For Kriminalforsorgen.

December 2009 – Marts 2010 Lægevikar, Neurologisk afdeling. OUH.

Juni – Juli 2009 Lægevikar, Nyremedicinsk afdeling. Kärnsjukhuset i
Skövde, Sverige.

Maj – August 2009 Lægevikar, Psykiatrisk afdeling. OUH.

2006 – 2009 Arbejde som pædiatrisk ventilatør, intensiv-ventilatør og 
sygeplejevikar. OUH og Region Syddanmark.

Min tidligere erhvervserfaring omfatter truckkørsel og lagerarbejde; arbejde på et industrivaskeri; 
promotoropgaver syv år i træk for en større musikfestival; arbejde på en økologisk gård udenfor 
Montreal i Québec; bararbejde i London; folkeskolelærervikar.

Studier:
Januar 2011 Candidatus Medicinæ / Master of Science, Medicine. 

Syddansk Universitet.



Marts 2008 Bach.med. / Bachelor of Science, Medicine.

2005 – 2011 Lægeuddannelsen ved Umeå Universitet, Sverige, fortsat på 
Syddansk Universitet. Dertil filosofistudier.

2002 – 2004 Studier i praktisk filosofi ved Lunds Universitet, samtidig med 
naturvidenskabelige gymnasiefag på VUC, Malmö.

2001 Core Curriculum of the Liberal Arts ved Lunds Universitets 
Filosofiske Institut: Videnskabsteori, videnskabshistorie, 
metodologi og et Great Books-kursus om værker der har 
præget den vestlige verdens tankeverden.

2000 Cambridge exam of Proficiency in English ved Camden 
College of English i London.

1997 – 2000 Gymnasieuddannelse ved Heleneholmsskolen i Malmö: 
Æstetisk teater med udvidet sprog.

Udover de obligatoriske kliniske ophold på Syddansk Universitet på forskellige sygehuse i 
Danmark, har jeg selv arrangeret et medicinsk ophold på Launceston General Hospital i Tasmanien, 
Australien. På Tasmanien havde jeg desuden nogle dage med Royal Flying Doctor Service. Gennem 
de medicinstuderendes internationale forbund (IFMSA) har jeg også haft selvarrangerede kliniske 
ophold på Åbolands Sjukhus i Turku/Åbo, Finland samt ved Haukeland Sygehus i Bergen, Norge.

Master of Science-opgave i form af et litteraturstudie (Marts 2010): ”How do incentive structures in  
the Scandinavian countries’ primary health sector affect the work of physicians and the treatment of  
patients?”. Efterfølgende debatartikel i Läkartidningen (nr. 35 2010) og Ugeskrift for Læger (nr. 39 
2012) om emnet.

Øvrigt:
Uddannelsesansvarlig yngre neurolog under min ansættelse på Esbjerg sygehus, herunder ansvarlig 
for introduktionen i neurologi for totalt ca 150 forvagter, at agere neurologisk tutorlæge, samt at 
sætte sammen neurologisk lommebog. Desuden medlem af styregruppen for de månedlige Staff  
Meetings, hvor Esbjerg sygehus alle læger modtaget efteruddannelse i plenum.

Sagkyndig bedømmer (peer-reviewer) af neurologiske manuskripter for Läkartidningen i 2016 og 
2017.

Tidligere medlem i redaktionsgruppe og aktiv under realiseringen af de nationale Neurologiske 
Behandlingsvejledninger (nNBV på neuro.dk), under Dansk Neurologisk Selskab.

Administrativ erfaring som tillidsrepræsentant for Yngre Læger under min ansættelse på Psykiatrisk 
afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Medfølgende internatkursus gennemført.



Jeg er familiefar og bor ude på landet på Tåsinge i det Sydfynske øhav, Svendborg kommune.

April – August 2010 Fædreorlov.
Januar – Maj 2012 Fædreorlov.

Jeg har haft flere perioder med dobbelt fuldtidsstudier og perioder med arbejde og studier parallelt. 
Eksempelvis tog jeg under mit første år ved Syddansk Universitet 90 ECTS medicinstudier, 
samtidig med deltidsarbejde som sygeplejevikar og nogle få filosofi-ECTS ved Lunds Universitet.

Rejse (tog) fra Aberdeen, Skotland til Istanbul i Tyrkiet, gennem de fleste nye EU-medlemslande i 
tre måneder i efteråret 2004. Rejse (Greyhoundbus) i Nordamerika, øst til vest og tilbage i efteråret 
og vinteren 2001. Talrige Interrail-rejser og andre billige rejser siden 16 års alderen.

Udover mine interesser i videnskab og filosofi: Historie og kulturarv, litteratur, politik, rejser, 
kognitionsforskning, natur, single malt whisky, den frie vilje og c64-scenen.


