
Kära valberedning! 

Mitt namn är Dante Salehi, jag är 25 år gammal och studerar läkarprogrammet/medicin på 

Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Jag är bosatt i Göteborg sedan sensommaren 

2018 men har bott i Stockholm i princip hela mitt liv, med undantag för två studieår i Uppsala 

på Uppsala universitet, där jag också studerade läkarprogrammet/medicin. 

Ambitionen som driver mig i mina studier och eventuella forskningsverksamhet är viljan att 

förstå och således bedriva kartläggningen av hjärnans fullständiga fysiologi och sjukdomar, 

vilka jag tycker är den viktigast grenen inom läkarvetenskapen. Jag har emellertid intressen 

utanför det medicinska som resulterat i att jag också läst en del humaniora. I samband med 

mitt sabbatsår som inträffade efter att jag bytte lärosäte från Uppsala till Göteborg studerade 

jag exempelvis en kurs i idéhistoria på institutionen för kultur och estetik på Stockholms 

universitet. Under min period på Göteborgs universitet har jag också hunnit med en kvällskurs 

i medvetandefilosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Detta har 

utöver det rent kunskapsmässiga också bidragit till min förståelse av skillnaderna och 

likheterna mellan olika lärosätens studiesociala och utbildningsmässiga aspekter. 

En annan sak jag tycker är viktig förutom medicinen är dialektiken: att samtala med 

människor med målet att komma närmare sanningen, som enligt min mening i sin bästa form 

kulminerar i politiken. En genomgående röd tråd i min tro är att förstärka utsatta gruppers 

positioner i samhället – detta innefattar inte minst studenter. Detta kan uppnås på en 

systematisk och nationell nivå med politiken som verktyg. Studentpolitiska frågor är därför 

något jag följer extra noggrant, vilket naturligtvis också är anledningen till att jag under en 

längre period följt Sveriges Förenade Studentkårers roll på den politiska arenan. Jag vill bidra 

med att förstärka och förankra den svenska studentpolitiken, både nationellt liksom 

internationellt. Det är dessa värderingar som har gjort att jag engagerat mig studentfackligt i 

den utsträckning jag kunnat och haft tid. Jag är sedan 2020 talare i fullmäktige (FUM) som är 

Sahlgrenska akademins Studentkårs högsta beslutande organ. Innan dess har jag varit 

förtroendevald ledamot i Sveriges läkarstudent Göteborg och ledamot samt sekreterare i 

läkarutbildningsrådet som är läkarutbildningens utbildningsbevakande organ i Göteborg. 

Under den perioden var jag också sekreterare på ordförandekonventet för medicine studerande 

i Sverige (OMSiS) vilket är den nationella motsvarigheten till läkarutbildningsrådet. Jag sitter 

inför SFSFUM 2021 som ombud i Sahlgrenska akademins delegation. 

Ytterligare en aspekt som definierar mig är mina kreativa ambitioner, som började med att jag 

i tidig ålder läste väldigt mycket; från manga och Harry Potter-serien till samtliga böcker av 

Dostojevskij – detta har på senare år tagit uttryck i ett eget skrivande med konstnärliga mål. 

Jag har fått en dussintal texter publicerade i diverse tidningar och tidskrifter. Senaste året 

anordnade jag också ett inspelat seminarium där jag filosoferade om ämnet etymologi framför 

publik. Som de flesta andra som valt den kreativa vägen har jag lidit obestämbarheten av min 

egen struktur, kunskap och framtid. Men jag kan inte tänka mig något roligare komplement 

till akademia än just det kreativa, och jag läser fortfarande filosofi och skriver kreativt vid 

sidan av studierna. Just nu är min favorit Platon. 



När jag inte studerar eller skriver jobbar jag som skötare inom psykosvården på Östra 

sjukhuset, som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Till vår avdelning kommer 

människor som lider av schizofreni, akuta psykoser och liknande tillstånd. Jag har lärt mig 

väldigt mycket om vikten av att vara lyhörd och tydlig, men också förstående och 

kommunikativ i komplexa situationer. Arbetet har också lärt mig att jobba i grupp på ett 

stabilt och effektivt sätt, då det mesta vi gör sker i samspel med läkare, sjuksköterskor och 

kuratorer, med patienten i centrum. 

Det är sålunda med glädje jag ser fram emot en potentiell roll som ledamot inom Sveriges 

Förenade Studentkårer. 

 

Vänligen, 

Ashkan Dante Salehi 


