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Det är sen fredag eftermiddag och det blåser 
isvindar när MarieLouise Hänel Sandström mö
ter upp på Järntorget i Göteborg. Kvällen innan 
tog hon tåget från Stockholm efter några dagars 
riksdagsarbete.

– Jag arbetar hemma i min valkrets varje mån
dag och fredag. Tre arbetsdagar är jag i Stockholm 
och åker hem med sista kvällståget på torsdag. 
Jag gillar att åka tåg och kan använda tiden på 
ett bra sätt. Det är mycket man ska lära sig och 
många handlingar att läsa in.

I samband med att MarieLouise Hänel Sand
ström valdes in i riksdagen tog hon tjänstledigt 
från sitt arbete som distriktsläkare vid Gråbo vård
central i Göteborg.

– Jag har arbetat där i tolv år och älskar jobbet 
som distriktsläkare. Ibland kan jag sakna mina 
kollegor och den nära kontakten med patienter
na. Men med tiden har uppdraget svällt och fler 
och fler patienter skrivs ut från slutenvården och 
ska tas om hand i primärvården. För att kunna 
göra ett bra jobb och klara av stressen måste det 
finnas en begränsning med ett listningstak. Man 
kan annars jobba hur mycket som helst och ändå 
inte räcka till.

MarieLouise Hänel Sandström är född och 
uppvuxen i Askim med fem syskon. Hennes 
mamma arbetade som läkare, specialist i intern
medicin, och pappa var forskare inom teknologi.

Efter gymnasiet arbetade MarieLouise som 
vårdbiträde och utbildade sig så småningom till 
sjuksköterska. Under några år arbetade hon inom 
onkologi och intensivvård, men vid 29 fyllda be
stämde hon sig för att läsa vidare till läkare. På 
fritiden var hon politiskt engagerad och aktiv i 
olika föreningar.

Det politiska intresset började redan i 14års
åldern då MarieLouise gick med i Moderata ung
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Efter 20 år i Göteborgs kommunalpolitik, valdes distriktsläkaren Marie-Louise Hänel Sandström (M) in i riksdagen 
förra hösten. Hon är ersättare i civilutskottet och ledamot i utbildningsutskottet där hon ansvarar för forskning och 
högre utbildning, samt för rymdfrågor. Inspirerad av en make som disputerat i teknisk fysik intensivpluggar hon nu 
för att lära sig mer om rymden och implementera den nya svenska rymdstrategin. I juni valdes hon också in som 
ersättare i socialutskottet.

Moderaternas 
tanke är att 
man inte alltid 
ska sitta i ett 
utskott utifrån 
sin profession, 
vilket innebär 
att det inte är 
självklart att en 
läkare ska sitta 
i socialutskottet 
eller en lärare 
i utbildnings-
utskottet.

Efter nästan ett år i riksdagen hamnade Marie-Louise till sist även i soci-
alutskottet, det utskott som har hand om hälso- och sjukvårdsfrågorna.
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till förkovring, det gäller snarare att försöka sovra 
i ett stort och spännande utbud av möjligheter.

Forskning och högre utbildning
I utbildningsutskottet är det främst frågor som rör 
forskning och högre utbildning som upptar den 
största delen av MarieLouise arbetstid.

Det viktigaste, menar hon är att främja och ut
veckla forskning inom många områden, inte minst 
inom primärvården. Själv har hon vid sidan av sitt 
arbete som distriktsläkare ägnat sig åt forskning. 
Hennes avhandlingsarbete handlar om stroke och 
körförbud.

– Nu är jag tjänstledig från jobbet som di
striktsläkare och min forskning är tillsvidare vi
lande. Men generellt tycker jag att det är viktigt 
att även distriktsläkare får möjligheter och för
utsättningar för att bedriva forskning. Mitt eget 
forskningsprojekt handlar om patienter över 65 

år som insjuknat i stroke och belagts 
med körförbud. Det kan vara väldigt 
problematiskt för den enskilde pa
tienten och även svårt för läkare i 
primärvården att hantera de frågor 
som uppstår. Syftet med mina stu
dier är bland annat att belysa pro
blematiken och svårigheterna samt 
underlätta samtalen mellan läkare 
och patient, säger MarieLouise Hä
nel Sandström.

Om Sverige ska finnas med i tä
ten som inno vationsland, krävs en 
bättre finansiering för forskartjäns
ter. I den egna hemstaden Göteborg 
finns enorma potentialer, menar hon. 
Staden har genomgått en förvandling 
från industristad till tjänstemannas
tad och är nu inne i en stark till
växtfas där forskning och innovation 
är starka motorer. På Lindholmen i 
Göteborg har det etablerats ett na

tionellt samverkanscenter för forskning inom ar
tificiell intelligens, AI INNOVATION of Sweden. 
Det är svenska staten som tillsammans med ett 
antal nytänkande bolag står bakom satsningen. 
Västsverige har även utsetts till nationellt cen
trum för klinisk forskning. För två år sedan eta
blerades Enheten för kliniska studier i Göteborg 
med uppdraget att stödja och stärka de sex regio
nala nodernas samarbete samt utveckla bättre 
förutsättningar för att bedriva kliniska studier i 
Sverige.

Ny rymdstrategi
I utbildningsutskottet ansvarar MarieLouise Hä
nel Sandström även för rymdfrågor.

– Det är ett helt nytt ämnesområde för mig, 
men väldigt spännande. Min man som doktorerat 
i teoretisk fysik inspirerar mig och han kan hjälpa 
mig när jag fastnar i snåriga och komplexa frågor 
som har med rymden att göra.

domsförbundet. Sedan 1990 har hon haft olika 
politiska uppdrag och suttit i kommunfullmäktige 
i över 20 år.

– Jag har även haft styrelseuppdrag i kommu
nala bolag som Göteborg Energi och Liseberg. 
Även om jag arbetat heltid som läkare har jag 
ägnat mycket av min fritid åt politiken.

Sitter i två utskott
Ledamöter i riksdagen delas in olika arbetsgrup
per eller utskott. Varje utskott fungerar som en 
liten riksdag med 17 politiska ledamöter. Antalet 
från varje politiskt parti bestäms efter hur många 
platser respektive parti har i riksdagen.

– Mycket av riksdagens arbete gör ledamöterna 
i de olika utskotten. Vi förbereder beslut som ska 
läggas fram i riksdagen. Inför utskottsmöten har 
vi förmöte med KD som vi samarbetar med och en 
gång i veckan har vi kommittémöte, där ingår le
damöterna och tjänstemännen från 
mitt parti. Då går vi igenom veck
ans möten samt planerar framtida 
strategier. En gång i veckan har vi 
dessutom möte med hela riksdags
gruppen, vilken består av 70 leda
möter och cirka 20 tjänstemän. 
Här går vi igenom alla kommande 
ärenden i varje utskott.

MarieLouise Hänel Sandström 
sitter i tre utskott: civilutskottet 
där hon arbetar med frågor som 
rör familjepolitik, och i utbildnings
utskottet där hon ansvarar för forsk
ning och högre utbildning samt för 
rymdfrågor. I juni valdes hon in i 
socialutskottet.

Men varför hamnade du inte di
rekt i socialutskottet som sysslar 
med sjukvårdsfrågor? Centern har 
Anders W. Jonsson och Liberaler
na har Barbro Westerholm, bägge 
läkare, som sjukvårdspolitiska talesmän.

– Moderaternas tanke är att man inte alltid 
ska sitta i ett utskott utifrån sin profession, vil
ket innebär att det inte är självklart att en läkare 
ska sitta i socialutskottet eller en lärare i utbild
ningsutskottet. Det kan finnas en risk att man blir 
alltför hemmablind och driver sina egna frågor 
för hårt. Men efter vissa påtryckningar från vår 
sjukvårdspolitiska talesperson valdes jag in även 
i socialutskottet.

– Inom respektive utskott kan man som politi
ker nischa sig, menar MarieLouise Hänel Sand
ström. Varje vecka hålls en rad olika föreläsning
ar, utbildningar samt frukost och kvällsmöten där 
man som politiker har en god chans att fördjupa 
sig inom sina intresseområden.

– Jag var nyligen på Cancerdagen och deltog 
även i ett seminarium som handlade om juridis
ka aspekter av surrogatmödraskap och barnens 
rättigheter. Det råder ingen brist på möjligheter 

Generellt tycker 
jag att det är 
viktigt att även 
distriktsläkare 
får möjligheter 
och förutsätt-
ningar för att 
bedriva forsk-
ning.

Intervju
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I april 2014 tillsattes Rymdutredningen och i 
slutet av 2018 antog Sverige en ny rymdstrategi 
med långsiktiga strategiska mål. I strategidoku
mentet framgår att Sverige ska öka sitt inflytan
de som rymdnation, säkra både klimatmål och 
teknikjobb samt öppna för satellituppsändningar 
från Esrange. Även den 37 år gamla rymdlagen 
ska ses över för att skapa bättre förutsättningar 
för forskning och locka privata finansiärer.

Generaldirektören för Rymdstyrelsen, Anna 
Rathsman, menar att all kunskap som kan ge
nereras från forskning i rymden kan användas 
på jorden.

– Material som man utvecklat för användning i 
rymden kan även användas inom fordonsindustrin 
och i hälso och sjukvården. Det finns även ett 
miljöperspektiv, tack vare satelliter i rymden kan 
vi bland annat följa algblomning och bränders 
utbredning.

På frågan om hon själv skulle vilja åka ut i 
rymden, svarar MarieLouise Hänel Sandström:

– Det är nog väldigt vackert och fantastiskt 
att se jorden från rymden, men med tanke på att 
jag har familj med barn så känns det tryggast att 
stanna kvar här på jorden.

Mer tid med familjen
Det har gått snart ett år sedan hon valdes in i 
riksdagen och mycket är annorlunda från kom
munpolitiken, omställningen är större än vad hon 
förväntade sig.

– Det är väldigt formellt hur man arbetar och 
utbudet av vad man kan engagera sig i är nästan 
oändligt. Det gäller att prioritera bland priorite
ringarna och avgränsa uppdragen. Det går inte att 
göra allt eller lära sig allt, man behöver träna sig 
på att hantera känslor av otillräcklighet och göra 
det bästa man kan.

Även om hon arbetar mycket och pendlar till 
Stockholm varje vecka, tycker hon att hon får 
mer tid över till familjen i dag än när hon arbeta
de som distriktsläkare på en vårdcentral. Nästan 
varje måndag och fredag arbetar hon hemma i 
sitt valdistrikt och kan för det mesta äta frukost 
tillsammans med barnen. Numera försöker hon 
freda helgerna från arbete så långt det är möjligt.

– Tidigare arbetade jag en del helger då jag 
hade bakjour och även primärvårdsjour på Alings
ås lasarett. Nu kan jag vara ledig på helgerna och 
det är väldigt skönt.

Som riksdagsledamot var hon dock tvungen att 
gå ned i lön, ganska rejält.

– Många tror att det är väldigt lukrativt att vara 
politiker, och visst har vi bra betalt. Men jag var 
tvungen att gå ned åtskilligt i lön. Jag är inte 
politiker för lönens skull. Då hade jag fortsatt 
som läkare. Jag vill vara med och påverka sam
hällsutvecklingen och göra skillnad. Det upplever 
jag att jag kan göra som riksdagsledamot. Jag har 
en drömsituation med fantastiska möjligheter och 
jag känner mig väldigt tacksam. 

Nyfiken på:
Marie-Louise Hänel Sandström

Familj: Man och två söner (18 respektive 20 år)

Bor: Lägenhet i Haga, i centrala Göteborg

När jag inte arbetar gillar jag att: träna och simma, 
samt umgås med familj och vänner, gärna i som
marstugan i Bohuslän.

Drivs av: att göra förbättringar i samhället på både 
hög och låg nivå

Roas av: romantiska filmer och böcker (när jag 
hinner läsa), gå på konserter samt att dansa

Oroas av: det hårdnande samhällsklimatet, till ex
empel respektlösheten man kan se i skolans värld.

De tre viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågorna: att 
stärka och utveckla primärvården, förbättra arbets
miljön för all vårdpersonal, minska den psykiska 
ohälsan.

Om jag var sjukvårdsminister skulle jag: införa fast 
läkarkontakt samt listningstak och arbeta för att 
förbättra arbetsmiljön för specialister i allmän
medicin, ta bort vårdköer, förbättra och utveckla 
cancervården, stärka psykiatrins resurser för både 
barn och vuxna.

Viktiga frågor jag vill driva under min mandatperiod: 
att vi får en välfungerande skola för alla åldrar, ut
veckla lärarutbildningen, satsningar på forskning 
och innovation, en ny rymdlag, utveckla EUsam
arbetet när det gäller klimat och migration.

Önskar mest av allt: att min familj mår bra och 
att barnen fortsätter att utvecklas som de fina 
individer de redan är.

Många tror att 
det är väldigt 
lukrativt att 
vara politiker, 
och visst har vi 
bra betalt. Men 
jag var tvung-
en att gå ned 
åtskilligt i lön.
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