Valberedningens förslag till förbundsstyrelse
2021-2024
Förbundsordförande
Cecilia Winberg, Staffanstorp
Cecilia är utbildad i Lund och tog examen 1991. Hon har lång
arbetslivserfarenhet inom öppenvård, både offentligt och privat
finansierad. Hon har specialistkompetens inom neurologi.
Cecilia doktorerade 2014 inom rehabiliteringsmedicin och
arbetar sedan tre år tillbaka som enhetschef vid
rehabiliteringen på lasarettet i Ystad. Hon har suttit i
förbundsstyrelsen under två mandatperioder varav den senaste
som vice ordförande. Dessförinnan hade hon flera uppdrag
inom såväl distrikt som sektioner. Hon har också varit ledamot i Etiska rådet och
Servicebolagets styrelse.

Vice ordförande
Sara Barsjö, Linköping
Sara är utbildad vid medicinska fakulteten vid Linköpings
universitet och tog examen 2016. Hon är verksam som
fysioterapeut på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i
Linköping. Sara har varit ordförande för Fysioterapeuternas
studentsektion och har sedan examen varit fackligt engagerad
som arbetsplatsombud, medlem i Framtidsgruppen samt vice
ordförande i Distrikt Östergötland.
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Ledamöter
Mikael Hjerne, Linköping
Mikael är utbildad i Boden och tog examen 1995. Han har
jobbat inom geriatrisk rehabilitering, hem- och dagrehab samt
varit vårdenhetschef för en rehabenhet i primärvården. Mikael
har haft och har fackliga uppdrag både på hel- och deltid för
förbundet och Saco, både på distrikts- och nationell nivå.
Mikael har suttit i förbundsstyrelsen två mandatperioder och
haft ansvar för distriktsrådet (2013-2016) respektive
förhandlingsrådet (2017-2020)
Kristina Larsson, Luleå
Kristina är utbildad i Boden och tog examen 1993. Hon har
jobbat inom slutenvården under större delen av yrkeslivet och
har erfarenhet både från landsting/region och kommunal
verksamhet. Arbetar nu som privatanställd fysioterapeut på
ett läkarhus med primärvård. Hon har under många år varit
engagerad i distriktsstyrelsen för Region Norrbotten både
som förhandlingsledamot och som ordförande.
Ingela Lundholm Tengvall, Västerås
Ingela är utbildad i Stockholm och tog examen 1987. Har
arbetat både inom regionen och på företagshälsovård men är
sedan 1994 privatpraktiker i Västerås. Hon är specialist inom
OMT och har en master i fysioterapi. Ingela har haft fackliga
förtroende uppdrag både inom distrikt och sektioner i
perioder sedan 1989 och har senaste åren arbetat i
professionsrådet och i OMT-sektionens styrelse.

Philip Ohlsson, Kristianstad
Philip är utbildad i Umeå och tog examen 2017. Har jobbat i
primärvården i Skåne sedan dess men nyligen bytt till
Valjehälsan i Blekinge. Vidareutbildad inom OMT. Fackligt
engagerad sedan studietiden i bland annat studentstyrelsen
som ledamot och sedan som ordförande. Representant i Ung
fysioterapeut, Saco studentråds valberedning,
arbetsplatsombud samt representerat Fysioterapeuterna i
förvaltningen i primärvård i Region Skåne.
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Annie Palstam, Västra Frölunda
Annie är utbildad i Göteborg och tog examen 2008.
Disputerade 2015 och har mestadels ägnat sin tid åt forskning
och undervisning vid Sahlgrenska akademin där hon är
docent i rehabiliteringsmedicin sedan 2019. Arbetar sedan ett
drygt år tillbaka även halvtid med undervisning på
magisterprogrammet i fysioterapi vid Högskolan Dalarna.
Annie har varit ledamot i Smärtsektionens styrelse sedan
2016 och vice ordförande sedan 2018.
Lisa Svernby (tidigare Svedestedt), Ekerö
Lisa är uppvuxen i Östersund men har studerat i Stockholm
och tog examen 2014. Hon arbetar idag inom primärvården i
Stockholm och har valt att rikta sig mot pediatrik. Lisa har
och har haft fackligt uppdrag i form av arbetsplatsombud och
sitter nu som distriktsordförande för Distrikt Stockholm.

Maria Westin, Bromma
Maria är utbildad i Umeå och tog examen 1988. Efter en kort
sejour inom landstinget övergick hon helt till att vara
privatpraktiker 1997. Maria är specialist inom fysisk aktivitet
och idrottsmedicin och disputerade 2015 vid Karolinska
Institutet. Under årens lopp har hon haft ledande
befattningar vid privata kliniker samt erfarenhet av kliniskt
arbete både på LOF, LOV och vårdval. De senaste två åren
har Maria varit ledamot i Servicebolagets styrelse.

