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17–20.  Val till förbundsstyrelsen –  
 valberedningens förslag

17. Val av förbundsordförande

IDA KÅHLIN,  
omval. Skänninge

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
Sedan november 2015 är jag förbunds-
ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.  
Jag är för uppdraget tjänstledig 80 procent från 
Linköpings universitet där jag har en tjänst 
som universitetslektor i arbetsterapi. Som 
arbetsterapeut har jag framför allt arbetat inom 
kommunal LSS-verksamhet.  
Jag disputerade i februari 2015 på en  
avhandling om att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning.

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag tog min arbetsterapeutexamen från 
Linköpings universitet i juni 1999.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Som förbundsordförande jobbar jag aktivt 
med väldigt många olika frågor som rör 

vår profession och våra arbetsvillkor, men 
något som jag just nu brinner mycket för är 
arbetsterapins roll i den kommunala hälso- och 
sjukvården samt i övergången till en god och 
nära vård. Att vår professions kompetens ska 
användas på det mest effektiva sättet är något 
som är en viktig drivkraft i mitt arbete. 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot?
Jag ser mycket fram mot en tredje mandat-
period som förbundsordförande och hoppas 
kunna fortsatt bidra med mitt engagemang för 
vår professions utveckling.
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18. Val av 1:e vice förbundsordförande

KRISTINA HULTMAN,  
omval. Skellefteå

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
Bor och arbetar i Skellefteå, inom avancerad 
palliativ hemsjukvård. Jag har även ett fackligt 
uppdrag inom Region Västerbotten som 
LOM. Är 55 år.

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Tog min arbetsterapeutexamen vid Umeå 
universitet 1988. 

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Om jag ska välja en viktig fråga: Lön! Det 
måste löna sig att utbilda sig till och jobba som 
arbetsterapeut. 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Jag ser fram mot att påverka så vi arbetstera-
peuter har bra villkor i vårt arbetsliv, bland 
annat genom vårt samarbete i Akademiker-
Alliansen. 
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19. Val av 2:e vice förbundsordförande

ANNIKA LEXÉN,  
nyval. Lund

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
Jag är docent i arbetsterapi vid Lunds univer-
sitet. Utöver att undervisa blivande arbetstera-
peuter så forskar jag inom området psykisk 
hälsa. Jag närmar mig 50 år och bor med min 
familj och två hundar i ett hus vid Romeleåsen 
i Skåne.

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag tog arbetsterapeutexamen 1996, magister-
examen 2001 och doktorsexamen 2014 vid 
Lunds universitet.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
En fråga jag brinner för extra mycket är hur vi 
ytterligare kan synliggöra vikten av arbetste-
rapeutiska interventioner och påverka till en 
innovativ utveckling av framtidens arbetste-
rapi på redan etablerade arenor samt inom nya 
arenor där arbetsterapeutisk kompetens idag 
saknas. En annan fråga som jag brinner för är 
arbetsterapeuters arbetsmiljö. Jag vill verka 
för att arbetsterapeuter får förutsättningar 
för aktivitetsbalans, en hållbar arbetsmiljö 
och arbetsförmåga genom hela livet. Det nya 
digitaliserade arbetslivet, omorganisationer 
och knappa resurser är en utmaning som 

många arbetsterapeuter möter dagligen, med 
konsekvenser i form av ökad arbetsbelastning, 
stress och psykisk ohälsa. Detta är något som vi 
måste ändra på.

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot?  
Jag hoppas kunna bidra till och påverka i 
frågor som rör utvecklingen av arbetsterapi 
som profession samt även i fackliga frågor 
som exempelvis Sveriges Arbetsterapeuters 
medlemmars möjligheter till aktivitetsbalans, 
en hållbar arbetsmiljö och arbetsförmåga. Jag 
hoppas också kunna fungera som en länk till 
universitetet och utbildningen av framtidens 
arbetsterapeuter samt forskningsvärlden. Detta 
eftersom jag anser att utbildning, forskning 
och praxis tillsammans skapar en viktig hel-
het för att driva utvecklingen av arbetsterapi 
framåt. Jag tror också på en personcentrerad 
vård där rehabiliteringsmål och klientens 
personliga återhämtning står i fokus. Jag anser 
att ett starkt rehabiliteringsperspektiv som 
komplement till dagens rådande medicinska 
perspektiv är avgörande för att skapa förutsätt-
ningar för utvecklingen av den Nära vården. 
Vägen till hälsa anser jag är ett fungerande 
vardagsliv!
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20. Val av ledamöter  
i förbundsstyrelsen

MARIA RANNER,  
nyval. Luleå

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
Jag är 44 år, bor med min familj (make, 
dotter och hund) i Luleå och arbetar på Luleå 
Tekniska Universitet (LTU) som universitets-
lektor. Idag undervisar jag på både grund- och 
magisternivå samt bedriver forskning, framför 
allt med fokus inom rehabilitering och ut-
veckling av arbetsterapiinterventioner. Jag är 
från Pajala men har upptäckt delar av Sverige 
genom studier i Umeå, bott 13 år i Stockholm 
och därefter återvänt till Norrbotten. Idag 
trivs jag med att ha närheten till naturen men 
också närhet till vänner och familj här i norr.

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag tog min arbetsterapeutexamen år 2000 vid 
Umeå Universitet. Därefter har jag arbetat som 
arbetsterapeut i Stockholm, för att vidare sen 
doktorera vid Karolinska Institutet år 2016.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
När det gäller frågor som intresserar mig så 
är de många. Men intresseområden jag haft 
under hela mitt studie- och yrkesliv, både som 
kliniker samt inom forskning och utbildning, 
är etiska frågor samt personcentrering – vårt 
förhållningssätt/bemötande och synen på den 
person vi möter. 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Jag hoppas att mina erfarenheter från både 
min tid som klinisk arbetsterapeut samt de 
erfarenheter och vyn jag har från forskning 
och utbildning kan tillföra styrelsens arbete. 
Dels var jag under år 2017-2019 anställd vid 
Norges teknisk-naturvitenskapelige uni-
versitet i Trondheim med forskningsområde 
inom vardagsrehabilitering. Förutom tidigare 
nämnda intresseområden kan erfarenheten 
av betydelsen av vardagsrehabilitering ur 
ett internationellt perspektiv vara en del av 
mitt bidrag. Jag ser framför allt fram emot 
möjligheten att bli delaktig i frågor som berör 
framtidens arbetsterapi.
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MARIA KNUTSSON,  
nyval. Göteborg

Berätta lite om dig själv, till exempel  
var du arbetar/bor/ålder:
Jag heter Maria Knutsson och är 46 år gammal.  
Jag är född och uppvuxen i Västervik, Småland 
men bor numera i Partille utanför Göteborg.  
Jag arbetar i Göteborg stad som arbetsterapeut 
i kommunens ASIH-team (avancerad sjukvård 
i hemmet) och som LOM (lokal ombudsman) 
för förbundets medlemmar i staden. Jag trivs 
jättebra med att arbeta kliniskt och 

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag tog examen 2006 från Göteborgs univer-
sitet.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Det som engagerar mig mest i mitt fackliga 
arbete är arbetsmiljöfrågor samt karriär och 
lönefrågor. Samtidigt som jag brinner för min 
patientgrupp palliativa patienter.
 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Det är frågor som jag hoppas att jag med min 
erfarenhet från lokalt fackligt arbete kan ta med 
mig till förbundsstyrelsen för att strategiskt 
kunna arbeta fram möjligheter till förbättringar 
för alla våra medlemmar även om kommunal 
verksamhet står mig närmast. Jag ser med 
ödmjukhet fram emot att ta mig an uppdraget 
som ny styrelseledamot och få träffa både nya 
och erfarna förtroendevalda för att stöta och 
blöta viktiga frågor som förhoppningsvis leder 
till bra förändringar för förbundet. 
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QARIN LOOD,  
omval. Göteborg

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
Jag är 40 år gammal och bor i centrala Göte-
borg med min man och vår son som är fem år 
gammal. Sedan slutet av 2017 arbetar jag på 
Göteborgs Universitet som universitetslektor 
på arbetsterapeutprogrammet, med fokus 
på forskning inom åldrande och hälsa samt 
undervisning på avancerad nivå. 

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag tog examen från Göteborgs Universitet 
år 2007. Därefter arbetade jag på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, i Göteborgs Stad och på 
Alingsås lasarett innan jag bestämde mig för 
att studera vidare. Jag tog min magisterexamen 
i arbetsterapi från Göteborgs Universitet år 
2011 och därefter tog jag steget till forskar-
utbildning och disputerade vid Göteborgs 
Universitet år 2015. 

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Min hjärtefråga både vad gäller arbetsterapi 
och forskning är personcentrering och hur det 

kan tillämpas i vardagen av såväl professionella, 
människor i allmänhet och forskare. Framför 
allt fokuserar jag på hur åldrande och skörhet 
kan påverka människors möjligheter att göra 
det de vill och behöver göra och arbetar just nu 
med ett projekt om hur personcentrering kan 
tillämpas i forskningsprocessen, så att forskare 
ska kunna forska med människor istället för 
om människor. 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Jag hoppas att kunna tillföra ett vetenskapligt 
perspektiv utifrån min vardag som forskare 
och universitetslektor. Jag hoppas också kunna 
tillföra synpunkter utifrån att som arbetstera-
peut vara anställd på en statlig myndighet, i en 
annan roll än just arbetsterapeut. Det jag ser 
fram emot mest är att få chansen att vara med 
och driva arbetsterapi framåt som profession i 
Sverige, och att synliggöra vårt arbete och vår 
kompetens. 
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NELLYAN LEIVA LUNDSTRÖM,  
nyval. Malmö

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:.
Jag är en glad 34-årig tjej från Skåne som valde 
att bli arbetsterapeut efter att själv haft turen 
att få hjälp och stöttning av arbetsterapeuter, 
efter en allvarlig trafikolycka.  

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
År 2012 var jag färdigexaminerad arbetstera-
peut från Lunds universitet och mitt nya 
äventyr började. Jag började arbeta inom en 
daglig verksamhet i Lund och fortsatte min 
resa inom kommunen och hamnade sedan i 
Eslövs kommun och tog mig slutligen vidare 
till Malmö stad, där jag fortfarande arbetar i 
dagsläget. 

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Redan under min studietid fascinerades jag 
av att kunna arbeta med balansen mellan 
arbete och fritid och insåg hur viktigt det var 
att ha en god arbetsmiljö med en balanserad 
arbetsbelastning som kunde främja detta. Jag 
började engagera mig mer fackligt och har 
under de senaste fem åren arbetat aktivt med 
att hjälpa och stötta kollegor på olika vis med 
arbetsrelaterade frågor. Jag älskar att arbeta 
med arbetsmiljöfrågor, på alla dess nivåer, 
och jag har verkligen hittat rätt med att arbeta 
fackligt! 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot: 
Det är ett privilegium att få fortsätta stötta 
och hjälpa kollegor på ett bredare plan via 
förbundsstyrelsen och jag ser fram emot att 
fördjupa mig ytterligare i det fackliga arbetet 
för att få vår röst hörd och fortsätta visa för 
världen vilken fantastisk nytta vi arbetstera-
peuter gör!
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MIKA LEVIN-SMEDS,  
omval. Norrköping

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
33 år. Arbetar som medicinskt ansvarig för 
rehabilitering i Norrköpings kommun. Bor 
även i Norrköping med min fru och hund. 

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
2013, Linköpings universitet.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Jag brinner för att vården i Sverige ska vara 
jämlik. Att vården ska vara tillgänglig och 
personanpassad för dig oavsett din ålder, kön 
eller religion. Därför är det viktigt att sprida 
kompetens kring vad  arbetsterapeuter kan 
bidra med inom personcentrerad vård. Men 
det är även lika viktigt att möjliggöra kompe-
tensutveckling bland arbetsterapeuter. Genom 
en god kompetensförsörjning säkerställer vi 
vår plats i välfärden, nu och imorgon. 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Om jag får förtroendet att bli omvald vill 
jag fortsätta driva den vision som förbundet 
har tagit fram. Mitt kompetensområde är 
inom kommunal hälso och sjukvård och 
mitt intresse ligger i kompetensförsörjning, 
oavsett vilket område vi arbetsterapeuter är 
verksamma inom. Jag kommer således fortsätta 
driva frågan om arbetsterapeuters självklara 
plats i  omställningen till nära vård.
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SOFIE IVARSSON,  
omval. Uppsala

Berätta lite om dig själv, till exempel var du  
arbetar/bor/ålder:
Nybliven 33-årig Uppsalabo. Min senaste an-
ställning är som leg arbetsterapeut inom Barn 
och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Tidigare 
har jag även arbetat vid BUP i Uppsala samt 
inom socialpsykiatrin i Eksjö kommun.

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag studerade vid Jönköping University 
(dåvarande Högskolan i Jönköping) och tog 
examen i juni 2013.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Mitt stora engagemang finns inom våra 
professionsfrågor, speciellt området som berör 
Psykisk och Social hälsa, både hos barn och 
vuxna samt området Ett vardagsliv i balans. 
Jag brinner även extra mycket för förbundets 
organisation och utveckling - att vi ska ha ett 
starkt förbund for våra medlemmar. Intern-
demokrati och medskapande ligger mig varmt 
om hjärtat.
 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Jag kommer bidra med min erfarenhet 
från civilsamhället genom engagemang 
och arbete inom ideella organisationer. Jag 
började engagera mig i en styrelse redan 
som 11-åring och har sedan dess haft olika 
uppdrag i olika organisationer. För Sveriges 
arbetsterapeuter har jag bl a varit ledamot och 
ordförande för studentorganisationen, ledamot 
i Redaktionsrådet och Professionsstrategiska 
rådet samt ledamot i Uppsalakretsen och 
Stockholmskretsen. Jag har även varit aktiv i 
Saco studentråd, både som ledamot i styrelsen 
och i valberedningen. Utifrån min arbetslivs-
erfarenhet hoppas jag också kunna bidra med 
erfarenheter och kompetenser inom området 
kring Psykisk hälsa och Vardagsbalans.
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LOUISE MALMROS,  
nyval. Västerås

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
Jag heter Louise Malmros, är 34 år och bor 
tillsammans med min familj i Västerås. Jag 
arbetar sedan maj 2019 som hjälpmedelskon-
sulent på Hjälpmedelscentrum i Västerås. Mitt 
ansvarsområde innefattar hjälpmedel inom 
kommunikation, kognition och omgivnings-
kontroll. Tidigare har jag arbetat som arbets-
terapeut inom äldreomsorg, hemsjukvård, 
primärvård och barn- och ungdomspsykiatri.

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Jag studerade till arbetsterapeut på Karolinska 
Institutet i Huddinge och tog examen i juni 
2010.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Mitt stora intresseområde har länge varit 
kognition och det var också anledningen till 
att jag sökte tjänsten som hjälpmedelskonsulent 

inom bland annat kognition. Under min tid 
på Hjälpmedelscentrum har jag alltmer fått 
upp ögonen för hur olika möjligheten att få 
hjälpmedel förskrivna ser ut över landet och 
detta har blivit en fråga som intresserar och 
engagerar mig extra mycket. Nu senast har jag 
varit mycket engagerad i diskussionerna kring 
förskrivning av tyngdtäcken. 

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Jag har länge varit fackligt aktiv i Västman-
landskretsen på olika nivåer och ser framemot 
att vidga mina fackliga vyer genom att bli en 
del av förbundsstyrelsen. 
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GABRIEL WALTER,  
nyval. Kalmar

Berätta lite om dig själv, till exempel var du 
arbetar/bor/ålder:
29 år. Bor i (Lindsdal norr om) Kalmar. 
Arbetar som biträdande avdelningschef på 
ortopedavdelning 16 i Kalmar. Tidigare varit 
verksam som arbetsterapeut inom distrikts-
vård, slutenvård och psykiatrin i Region 
Kalmar län. Har fackliga erfarenheter som 
lokal ombudsman inom Region Kalmar län, 
ordförande för Kalmarkretsen, ordförande 
för SACO Region Kalmar län och ledamot i 
arbetslivsstrategiska rådet. 

När tog du arbetsterapeutexamen  
och var studerade du? 
Tog arbetsterapeutexamen 2014 på Örebro 
Universitet.

Är det någon särskild fråga som du  
personligen brinner för extra mycket?
Min hjärtefråga handlar om yrkesidentiteten 
inom hälso- och sjukvård och skola. Att vär-
den som meningsfullhet och aktivitet återfinns 
i den dagliga debatten och att arbetsterapeuter 
får möjligheten att visa effekten av sina insatser 
i ett större sammanhang än endast ekonomiskt.   

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens  
arbete under kommande mandatperiod?  
Är det något särskilt du ser fram emot? 
Jag hoppas kunna bidra med energi och 
rörelse i frågor som gäller arbetslivsutveckling, 
chefsfrågor och arbetsmiljö. 
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25. Val av revisorer jämte suppleanter
MIKAEL CHRISTENSSON,  
Auktoriserad revisor. Ordinarie, omval

EMMA ERIKSSON,  
Gotlandskretsen. Ordinarie, nyval

JOHAN ENGDAL,  
Auktoriserad revisor. Suppleant, omval

HELENA CRONEBÄCK,  
Västerbottenskretsen. Suppleant, nyval
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