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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse  

2017-2020 

Fysioterapeuternas valberedning har under drygt ett år arbetat för att föreslå en ny 

förbundsstyrelse. Det har varit ett roligt arbete men även svårt då det funnits många 

kompetenta kollegor att välja mellan. Vi har försökt att hitta personer som vi tror kan 

utgöra ett bra team för att föra fram kårens frågor och som är beredda att arbeta för det. 

Vi har även i arbetet lagt in de synpunkter som kommit fram vad gäller spridningen 

geografiskt, kön, olika delar inom yrket samt ålder.  

Med den bakgrunden lägger vi följande förslag; 

Förbundsordförande  

Stefan Jutterdal, Oskarshamn 

Stefan har idag uppdraget som ordförande och vi föreslår att han 

får fortsatt förtroende. Han är utbildad i Lund och tog examen 

1978. Han har förutom arbetet som sjukgymnast haft 

befattningar på olika nivåer inom landsting och hos SKL. Stefan 

hade med sig erfarenheter och kontakter som han utnyttjat väl 

för att få fysioterapi och Fysioterapeuterna att bli en resurs att 

räkna med i samhället både nationellt och internationellt. 

 

Vice ordförande 

Cecilia Winberg, Staffanstorp 

Cecilia är utbildad i Lund och tog examen 1991. Hon har arbetat 

inom primärvård och som privatpraktiserande inom neurologi. 

Cecilia doktorerade 2014 och har nu även en halvtidstjänst vid 

Lunds universitet. Hon har under sitt yrkesliv som 

sjukgymnast/fysioterapeut haft olika uppdrag inom förbundet. 

Cecilia har nu suttit i förbundsstyrelsen en mandatperiod och 

haft ansvar för framtidsgruppen.  
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Ledamöter 

Marie Granberg, Stockholm 

Marie är utbildad i Stockholm och tog examen 1985. Hon 

arbetade först inom landstinget och är sedan 1994 

privatpraktiker. Marie är vidareutbildad inom OMT, psykoterapi 

och KBT och tog sin magisterexamen 2005. Hon har varit som 

ordförande för privatpraktikerna i Stockholm. Marie har nu 

suttit i förbundsstyrelsen en mandatperiod och haft ansvar för 

företagarrådet. 

Mikael Hjerne, Linköping 

Mikael är utbildad i Boden och tog examen 1995. Han har 

jobbat inom äldrerehab och även varit vårdenhetschef. Mikael 

har haft och har fackliga uppdrag både på hel och deltid för 

förbundet och Saco både på distrikts och nationell nivå. Mikael 

har nu suttit i förbundsstyrelsen en mandatperiod och haft 

ansvar för distriktsrådet. 

 

Pia Nilsson, Varberg 

Pia är utbildad i Göteborg och tog examen 1997 efter att 

tidigare ha arbetat inom flera olika områden. Hon har sedan 

dess arbetat inom primärvård. 2010 disputerade hon i 

allmänmedicin och har sedan fortsatt att arbeta kliniskt. Pia har 

nu suttit i förbundsstyrelsen en mandatperiod och haft ansvar 

för Etiska rådet. 

 

Monica Berg, Östersund 

Monica är utbildad i Stockholm och tog examen1983. Hon har 

arbetat inom både sluten och öppenvård samt som 

egenföretagare. Sedan 1999 arbetar hon inom habiliteringen, 

först med barn och numer med vuxna. Hon har haft och har 

fackliga uppdrag både för förbundet och Saco sedan drygt 10 år. 

Bland annat är hon sedan några år förhandlingsrådsledamot. 
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Marita Lindqvist, Umeå 

Marita är utbildad i Umeå och tog examen 1992. Hon har sitt 

arbete inom vuxenpsykiatrin och är utbildad i BK. Hon har 

facklig bakgrund som arbetsplatsombud på 90-talet, har varit 

kongressombud och de senaste åren har hon varit 

distriktsordförande.  

 

Charlotte Wåhlin, Linköping 

Charlotte är utbildad i Linköping och tog examen 1987. Hon har 

arbetat inom primärvård och blev specialist inom ortopedi 2002. 

Gick sedan över till att bli ergonom inom företagshälsovården 

och disputerade 2012. Hon arbetar nu inom Arbetsmiljömedicin 

som ergonom och har forskaruppdrag nationellt och vid 

Karolinska Institutet. Charlotte sitter i styrelsen för 

ergonomisektionen och i distriktsstyrelsen. 

 

Daniel Brandon (fd. Öster Waara), Stockholm 

Daniel är utbildad i Umeå och tog examen 2010. Han har arbetat 

både i Norge och Sverige både inom primärvård och kommun. 

Han tog magisterexamen 2014 i idrottsvetenskap. Nuvarande 

arbete är idrottsmedicinskt inriktad specialiserad primärvård. 

Daniel har även uppdrag för Folksam och Fotbollsförbundet. 

Han har varit och är arbetsplatsombud och sitter i 

distriktsstyrelsen. 

 


