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ORDFÖRANDE: MARIE SKÄRBLOM HERMANSSON (omval, tid. suppleant) 
Marie har varit engagerad i SFH Skåne som gruppledare under flera år och medlem sedan 2012. 
SFH Skåne ordnar regelbundna träffar och föreläsningar både online och fysiskt i Lund. Hon 
sköter kansliet online för Skånegruppen och säger: ”Att vara gruppledare och möta så många 
medlemmar att dela högkänsligheten med är oerhört berikande. Vi ger och får massor 
tillbaka!” Marie vill bidra med mer psykisk hälsa till samhället och arbetar med att bl.a. sprida 
kunskap om högkänslighet genom sitt företag, föreläsningar, radiointervjuer, tidningsartiklar 
samt representerar SFH Skåne i olika Inflytanderåd samt NSPH Skåne (Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Skåne). Bor i: Ystad. 
 
 

 

LEDAMOT: VICTORIA VON SAURAU (nyval) 
Victoria har stort intresse för hälsa och hälsofrämjande arbete vilket resulterat i en 
kandidatexamen i folkhälsovetenskap och hälsopedagogik, samt en magisterexamen i 
folkhälsovetenskap. I samband med magisterstudien kom hon i kontakt med SFH. Idag arbetar 
hon som utbildningsledare i två ESF-projekt på en arbetsmarknadsenhet för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Hon har tidigare bland arbetat inom strategiskt arbete för 
folkhälsa på Region Skåne. Utöver arbeten och utbildningar har hon läst flertalet kurser inom 
psykologi, hälsa och ledarskap. Victoria önskar att sprida kunskap om högkänslighet på såväl 
individ, grupp och organisationsnivå. Bor i: Stockamöllan, Eslöv 
 

 
 

LEDAMOT: HENDRIKJE ”NIKE” HEDLUND (nyval) 
Hendrikje är medlem sedan 2018 och sedan våren 2019 gruppledare för SFH Eskilstuna 
(tillsammans med Lotta Lindelöf) där hon samordnar lokala medlemsträffar och föreläsningar 
för att sprida mer kunskap om högkänslighet. Hon är speciellt angelägen om att sprida mer 
kunskap om högkänslighet inom skolan och vården och är medlem i psykiatrins brukarråd i 
region Sörmland som representant för SFH. Hon har arbetat som lärare inom grundskolan och 
numera inom vuxenutbildningen. Bor i: Eskilstuna 

 
 
 

LEDAMOT: SOFI CYREUS (nyval) 
Sofi är engagerad i frågor som rör högkänslighet i arbetslivet, hon har varit medlem i SFH sedan 
2017. Hon är utbildad HSP-terapeut, internationell framtidsstrateg och arkitekt. Sofi har lång 
erfarenhet av styrelsearbete i ideell sektor och har bland annat varit ledamot i idrottsförening 
och president i välgörenhetsföreningar. Hon har drivit arkitektföretag och arbetar nu som 
samhällbyggnadsstrateg i Södertälje kommun där hon också är arbetsmiljöombud för sin grupp. 
Sofi håller gärna föreläsningar och coachar kring högkänslighet. Hon vill att fler arbetsgivare ska 
se fördelarna med sensorisk bearbetningskänslighet och lära sig mer om hur de kan förebygga 
stress och utmattning. Bor i: Södertälje 
 



LEDAMOT: LENA TIKKANEN (nyval) 
Lena arbetar som förskolepedagog. Hon tycker att det viktigaste i hennes arbete är att vara 
närvarande och inkännande med barnen, se var de befinner sig känslomässigt och möta upp 
dem där de är. Hon har själv fem barn, den äldsta 32 och den yngsta 14 år. Lena är engagerad i 
det lokala partiet där hon sitter i styrelsen samt i civilförsvaret i Huddinge, och i 
utbildningsnämnden i Botkyrka där hon ser det som sin viktigaste uppgift att upplysa 
politikerna om hur verkligheten ser ut i verksamheten. Privat tycker hon om att laga och äta 
god mat, förutom att umgås med nära och kära och hålla på med blommor. En god bok innan 
läggning uppskattar hon mycket. Hemmet är en lugn och stilren fristad. Bor i: Tullinge 
 
 

 
SUPPLEANT: STEFAN TÖRNQVIST (nyval) 
Stefan har varit medlem i SFH och deltagit på möten i SFH Skåne under några års tid. Stefan 
önskar bidra till ökad förståelse och insikt kring högkänslighet i samhället. Han är också 
intresserad att vara med och utveckla föreningen för att medlemmarna ska få ut så mycket 
som möjligt av sitt medlemskap. Stefan är allmänt intresserad av frågor kring folkhälsa, 
hållbarhet och olika friluftsaktiviteter. Bor i: Ängelholm  

 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen utser funktionerna kassör och sekreterare inom sig eller kansliet vid det 
konstituerande mötet.  

 

 
 

 


