PRESENTATION AV VÅRA NYA KANDIDATER

Thor Rutgersson – nominerad som suppleant
Jag har jobbat på Frisk & Fri som pressansvarig i sex år, jag är ordförande för Stockholm
Poet Society, jag arbetar nu som kommunikatör med inriktning press på
Folkbildningsrådet och jag har också varit verksam som frilansskribent och författare
under många år. Jag har skrivit böcker om psykisk ohälsa och normer, föreläst om samma
ämnen och programlett podcasts inom området. Jag är certifierad normingenjör och har
arbetat mycket som moderator och konferencier på konferenser och workshops. Jag har
också tidigare jobbat många år inom folkbildningen, på alla nivåer: lokalt, nationellt och i
EU-kontext. Jag har egen erfarenhet av anorexi och bulemi och har nyligen börjat förstå
mer om samsjuklighet sedan jag i vuxen ålder fick diagnoserna ADHD och atypisk
autism.

Erik Strömbäxk – nominerad till valberedningen
Hej!
Mitt namn är Erik Strömbäck och jag är jätteglad att ha blivit nominerad till valberedningen
för Frisk & Fri. Här kommer en kort presentation av mig.
Jag är 44 år och arbetar sedan drygt tio år som psykolog. Jag bor i Farsta med min familj och
på fritiden gillar jag litteratur, musik och för första gången kan jag uppriktigt säga att jag
uppskattar att vara i naturen. En dag i veckan tränar jag juniorer i min och min sons
schackklubb.
I mitt yrkesliv har jag genom åren utvecklat ett engagemang för patientfrågor, både genom
erfarenheter av att jobba organisationer som fungerar bra och sådana som fungerar mindre
bra. Jag har ett stort intresse över vad som gör att psykoterapeutiska insatser fungerar och i
min vidareutbildning till psykoterapeut (KBT) forskade jag om mål och måluppfyllelse i
psykoterapi. För ca fyra år sedan började jag specialisera mig mot ätstörningar och var anställd
på SCÄ där jag jobbade i öppenvården med vuxna. Förutom behandlingsarbetet var jag med
och implementerade CBT-E på mottagningen och föreläste för övrig personal om metoden.
Sedan två år driver jag en privat mottagning där jag främst träffar vuxna patienter med
ätstörningar och arbetar framför allt med Fairburns modell (CBT-E) och Wallers modell CBT-T
som är en 10 sessioners-behandling vid ätstörning utan undervikt. Jag trivs mycket bra både
med patientgruppen och metodiken.
Jag har egna erfarenheter av att vara anhörig genom att växa upp med en familjemedlem med
bipolärt syndrom. Kanske har anhörigperspektivet också påverkat mitt intresse för
psykiatrifrågor och patiens rätt till behandling som fungerar.
I takt med att mina barn har blivit lite äldre har jag känt att jag vill engagera mig ideellt och
Frisk & Fri’s frågor ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag har generellt ett intresse för
samhällsfrågor och innan jag utbildade mig till psykolog studerade jag genusvetenskap inom

vilket jag har en fil.kand. I min ungdom var jag engagerad i en ungdomsorganisation mot
narkotika (RNU) som under en tid var relativt aktiv.
Min partner är anställd på en stor ideell organisation så jag har en ganska god inblick i den
världen. Min bild av valberedningen är att det är en mycket viktig funktion då den kan ha stor
betydelse för vilka som sitter i styrelsen. Min bild av Frisk & Fri är att det är en vital förening
med en stark röst. Jag hoppas att jag kan bidra med kunskap, engagemang och nätverk!
Med vänlig hälsning
Erik Strömbäck

