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Roll i SSIA: Ordförande 

Var jag jobbar: Jag jobbar på BUP i Örnsköldsvik och har tidigare arbetat på 
Habiliteringen och Eldorado i Göteborg. Ännu tidigare har jag även jobbat på 
Habiliteringen och Huddinge sjukhus i Stockholm. Jag är också gästföreläsare på 
arbetsterapi-programmet på Umeå Universitet där jag främst föreläser om 
sensorik, tid och kognition utifrån barnperspektiv.  

Erfarenhet/intresse av Sensory Integration: Gick kursen Sensory Integrative 
Dysfunktion” i Cincinnati, Ohio 1982, och har sedan dess alltid med mig sensorikens 
betydelse för allt vi  gör i vår vardag. Redan på 90-talet var jag med och anordnade 
en uppdragsutbildning i Sensory Integration tillsammans med Linköpings 
Universitet. Jag har har även varit med i arbetet kring översättningen av 
bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM) till Svenska och har 
därefter hållit ett antal SPM-kurser. I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter 
håller Kristina Orban och jag varje år en 2-dagars kurs i ”Arbetsterapi för barn med 
fokus på SPM och sensorisk bearbetning”. 

I mitt nuvarande arbete på BUP har jag stor nytta av min SI-kunskap som är en 
viktig del i förståelsen kring de svårigheter många av de barn som jag möter har i 
sin vardag. Jag har även arbetat på olika positioner i SSIA:s styrelsen sedan 
föreningen bildades 1986 vilket är ett sätt där jag hoppas kunna bidra till en ökad 
kunskap kring SI-teorin. Vid de kartläggningar av vardagsfungerande som görs på 
BUP framkommer emellanåt problem kring sensorisk bearbetning som en förklaring 
till de svårigheter många barn brottas med i skolan eller med att få rutinerna att 
fungera hemma. Hos oss på BUP i Örnsköldsvik har arbetsterapeuterna en självklar 
roll i och jag anser att det borde finnas fler arbetsterapeuter även i skolan som ett 
viktigt komplement till lärarna, något som är en självklarhet i många andra länder 
som exempelvis USA.  
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