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Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 57 år  
    
Bor?Bor?Bor?Bor? I bostadsrätt på Lindholmen i 
Göteborg 
    
Familj?Familj?Familj?Familj? Ett hemmavarande barn och tre 
utflugna, man och två golden retrivrar.  
    
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb: Jag är sjuksköterska, men arbetar just 
nu mest politiskt i både kommun, region 
och på riksnivå. Är också 
distriktsordförande för Vänsterpartiet i 
Göteborg. Blev landstingspolitiker i Örebro 
läns landsting -94 med en förhoppning om 
att rädda akutverksamheten på Lindesbergs 
lasarett och för att förbättra arbetsmiljön i 
vården. 
    
När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv? Jag gick med i 
Vänsterpartiet 1976, för att jag ville att mina 
tänkta barn skulle få ett bra liv.  
    
Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest? 
Hälso- och Sjukvårdsfrågor och 
demokratiutveckling inom vården. Jag är 
orolig för en framtid där människor inte kan 
få sina vårdbehov tillgodosedda om de inte har pengar, därför vill jag inte att vård ska drivas av 
vinstdrivande vårdbolag. 
    
Vilka av regionens verksamheter tyckeVilka av regionens verksamheter tyckeVilka av regionens verksamheter tyckeVilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga? r du är extra viktiga? r du är extra viktiga? r du är extra viktiga? Primärvården är den vård som måste 
utvecklas mest och vara tillgänglig, därför att den finns närmast när man blir sjuk och där sker de flesta 
människors möten med vården.  
    
Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden? Då är jag med mina och andras hundar, lagar mat, plockar svamp och bär, 
motionerar, läser och drömmer om att resa… 
    
Favoritfilmer:Favoritfilmer:Favoritfilmer:Favoritfilmer:    Sådana som får mig att gråta (och det är ganska många). 
    
Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Deckare skrivna av kvinnliga författare och historiska romaner. 
    
Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV? Engelska deckare och Seinfeld, mest för att det är program som sänds sent på 
kvällen när jag vill koppla av efter politiska möten. 
 
Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.    elise.norberg@vansterpartiet.se   
 


