
Curriculum Vitae - Jonatan Forsberg (24 juni 1981)

Mars 2014 – Augusti 2019 Läkare, Specialiseringstjänstgöring i Neurologi på Odense 
Universitetssjukhus (OUH) samt Esbjerg sjukhus Neurologiska 
avdelningar. Delmoment på Neurokirurgisk, Neurofysiologisk 
och Psykiatrisk avdelning.

September 2013 – Februari 2014 Läkare, Internmedicinsk avdelning. Svendborg sjukhus. 

September 2012 – Augusti 2013 Läkare i Rene Milling Eriksens familjeläkarmottagning, 
Faaborg och i läkarhuset Lægerne Willemoesvej, Svendborg.

Juli – Augusti 2012 Läkare (vikariat), Psykiatrisk avdelning. Vejle Sjukhus.

Juli 2012 Häktesläkare på tre häkten på Jylland, för Kriminalforsorgen.

Mars 2011 – Juni 2012 Läkare (allmäntjänstgöring / turnus), Medicinsk och kirurgisk 
akutmottagning och akutvårdsavdelning, samt på Psykiatrisk 
avdelning. Kolding Sjukhus. Inklusive pappaledighet.

December 2009 – Mars 2010 Läkarvikarie, Neurologisk avdelning. OUH.

Juni – Juli 2009 Läkarassistent, Njurmedicinsk avdelning. Kärnsjukhuset i 
Skövde.

Maj – August 2009 Läkarvikarie, Psykiatrisk avdelning. OUH.

2006 – 2009 Arbete som pediatriskt intensivsjukvårdsbiträde, 
intensivsjukvårdsbiträde och sjukvårdsbiträde. OUH och 
Region Syddanmark. 

Mina tidigare arbetslivserfarenheter omfattar arbete som truckförare och kyllagerarbete; 
produktionsmedarbetare på ett industritvätteri; promotoruppgifter sju år i rad för en musikfestival; 
arbete på en ekologisk gård utanför Montréal i Québec; bararbete i London; grundskolelärarvikarie. 

Studier:

Januari 2011 Medicine Masterexamen / Master of Science, Medicine. 
Syddansk Universitet.

Mars 2008 Medicine Kandinatexamen / Bachelor of Science, Medicine.

2005 – 2011 Läkarprogrammet vid Umeå Universitet, fortsatt vid Syddansk 
Universitet. Ytterligare filosofistudier. 

2002 – 2004 Studier i praktisk filosofi vid Lunds Universitet, samtidigt med 
naturvetenskapliga gymnasiestudier på Komvux i Malmö.

2001 Core Curriculum of the Liberal Arts vid filosofiska 



institutionen på Lunds Universitet: Vetenskapsteori, 
vetenskapshistoria, metodologi och en Great Books-kurs om 
verk som präglat västerlandets tankevärld. 

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

1997 – 2000 Gymnasieutbildning vid Heleneholmsskolan i Malmö: Estetisk 
teater med utökat språk.

Utöver de kliniska uppehåll som arrangerats genom Syddansk Universitet på olika sjukhus i 
Danmark har jag själv arrangerat ett medicinskt elektiv på Launceston General Hospital i 
Tasmanien, Australien. I Tasmanien hade jag dessutom några dagar med Royal Flying Doctor 
Service. Genom internationella läkarstuderandes förbund (IFMSA) har jag också haft kliniska 
elektiva perioder vid Åbolands Sjukhus i Åbo, Finland samt vid Haukeland Sykehus i Bergen, 
Norge.

Master of Science-uppsats i form av en litteraturstudie (Mars 2010); ”How do incentive structures 
in the Scandinavian countries’ primary health sector affect the work of physicians and the treatment  
of patients?”. Efterföljande debattartiklar i Läkartidningen (nr 35 2010) och Ugeskrift for Læger (nr 
39 2012) om ämnet.

Övrigt:
Utbildningsansvarig läkare på Neurologisk avdelning på Esbjerg sjukhus juni 2015 – augusti 2017 
vilket inkluderade introduktionsutbildning för totalt ca 150 unga läkare som skulle hantera 
neurologiskt primärjoursarbete, att agera neurologisk turorläkare, samt författandet av en 
neurologisk fickmanual. Dessutom aktiv i styrgruppen för de månatliga Staff Meetings där samtliga 
läkare på Esbjerg sjukhus mottog fortbildning i plenum.

Sakkunnig referent (peer-reviewer) av neurologiska manuskript för Läkartidningen i 2016 och 
2017.

Tidigare medlem i redaktionsgrupp samt aktiv för sammanställandet av de nationale Neurologiske 
Behandlingsvejledninger (nNBV på neuro.dk), under Dansk Neurologisk Selskab.

Administrativ erfarenhet som förtroendevalt ombud / tillitsrepresentant för Yngre Læger /  
Lægeforeningen under min anställning på Psykiatrisk avdelning, Kolding sjukhus. Tillhörande 
internatkurs genomförd.

Jag är familjefar och bor ute på landet på Tåsinge i det Sydfynska öhavet, Svendborgs kommun.

April – Augusti 2010 Pappaledighet.
Januari – Maj 2012 Pappaledighet.



Jag har haft flera perioder av dubbla fulltidsstudier och arbete och studier parallellt. Till exempel 
tog jag under mitt första år vid Syddansk Universitet 90 ECTS medicinstudier, samtidigt med 
deltidsarbete som vårdbiträde och några få filosofi-ECTS vid Lunds Universitet. 

Resor (tåg) från Aberdeen i Skottland till Istanbul i Turkiet, genom de flesta nya medlemsländerna i 
EU, under tre månader hösten 2004 och; resor (Greyhoundbuss) i Nordamerika, öst till väst och 
tillbaka, under hösten och vintern 2001. Talrika tillfällen av tågluffning och billigt resande sedan 16 
års ålder. 

Förutom mina intressen i vetenskap och filosofi: Historia och kulturarv, litteratur, politik, resande, 
kognitionsforskning, natur, single malt whisky, fri vilja och c64-scenen.


