
Rådskonferens 
2019-05-11 
Valfrågor – Punkt 9e 
 

 

 

 

Valfrågor (9e) 

Valberedningen redogör i bifogad handling för förslag samt process för fyllnadsval till 
Specialistrådet. 

 

 

 

Valberedningen föreslår rådskonferensen besluta 

 

9e) att välja Maria Marinopoulou till ledamot i Specialistrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 (2) 

Fyllnadsval Specialistrådet  

Valberedningens förslag och rapport  

Valberedningen fick under slutet av februari kännedom om att en ledamot av 

Specialistrådet ville entledigas från sitt uppdrag. Tatja Hirvikoski har i Specialistrådet 

representerat området klinisk psykologi, neuropsykologi. Ett fyllnadsval skulle därför 

beredas till Rådskonferensen i 11 maj 2019. 

I sedvanlig ordning togs ett nomineringsformulär fram under mars månad, som PFs kansli 

mejlade till förtroendevalda inom förbundet. När nomineringstiden löpte ut 22 april hade 

inga nomineringar inkommit. 

Valberedningen beslutade därför att söka nomineringar mer riktat i de sammanhang där 

flertalet neuropsykologer befinner sig. Därför kontaktades både ordföranden för nationella 

föreningen i PF Sveriges Neuropsykologers Förening, deras olika regioner samt att ett 

upprop gjordes i neuropsykologernas Facebook-grupp. Detta resulterade i att två 

nomineringar inkom före stopp-datum 28 april.  

De två som nominerats var: 

Maria Marinopoulou, specialist i neuropsykologi, 50% doktorand vid Gillbergscentrum och 

50% BUP i Värmland där hon arbetar kliniskt, innehar psykologiskt ledningsansvar, samt 

sitter i ledningsgruppen för BUP. Maria är mentor för blivande specialister och har tidigare 

facklig erfarenhet i Värmlands psykologförening. Maria är också på regelbunden basis 

granskare av artiklar för en vetenskaplig tidskrift. 

Tomas Larson, specialist i neuropsykologi, medicine doktor, verksamhetsutvecklare vid 

Psykiatri Affektivas stab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, post doc vid Göteborgs 

Universitet och undervisar och handleder studenter och PTP. Tomas är aktiv i SNPFs 

Västra region. 

Båda dessa intervjuades av var sin representant från valberedningen. 

Valberedningen sammanträdde åter 6 maj, och efter diskussion beslutades enhälligt 

att föreslå Maria Marinopoulou för fyllnadsvalet till Specialistrådet. 

Valberedningens motivering lyder: 

Av två välmeriterade och engagerade nominerade bedöms Maria vara mest insatt i hur 

Psykologförbundet och Specialistordningen fungerar, varför vi bedömer att hon är den av 

de två kandidaterna som har bäst förutsättningar att snabbt kunna komma in i arbetet i 

Specialistrådet och delta aktivt under återstoden av mandatperioden.  


