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Hej kursledare i STRATEGI – programmet! 
 
Glad, stolt och lite pirrig. Det är nog så jag bäst sammanfattar hur det känns att ta 
över som verksamhetschef på Sinus AB. Det är ett stort förtroende och ett stort 
ansvar att leda ett företag med ett så viktigt uppdrag – att sprida kunskap om adhd 
och andra utvecklingsrelaterade tillstånd. Att få arbeta med STRATEGI-programmet 
är särskilt roligt för mig. Jag har en speciell plats i hjärtat för insatser som syftar till 
att stärka och främja det som fungerar och att få föräldrar att hitta kraft hos 
varandra. 
 
Jag är leg. psykolog och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Under hela 
mitt arbetsliv har jag jobbat med barn, unga och familjer, huvudsakligen inom barn- 
och ungdomspsykiatrin. Här har jag haft mycket fokus på föräldrar, både i enskilda 
behandlingskontakter och i föräldragrupper, som jag varit med och utvecklat och 
drivit. Jag har lång erfarenhet av adhd och andra neuropsykiatriska tillstånd. Bland 
annat har jag på Karolinska institutet under några år deltagit i ett forskningsprojekt 
inom området. Att nu få arbeta med STRATEGI-programmet känns alltså som en 
naturlig, och väldigt rolig, fortsättning på det som har genomsyrat hela mitt yrkesliv 
– att jobba för att ge familjer bästa möjliga förutsättningar i vardagen. 

När jag nu tar över ansvaret för Sinus och för STRATEGI, är det en väldig tur för mig 
att min föregångare, Agneta Hellström, kommer att finnas kvar vid min sida som 
senior advisor. Att all hennes kunskap och erfarenhet får vara kvar känns 
betryggande. 
 
Min ambition är att fortsätta att bedriva verksamheten i Agnetas anda, med kvalitet 
och tillgänglighet som ledord. Ni som kursledare ska känna igen er och fortsatt kunna 
känna er som hemma i Sinus. Sedan ställer ju omvärlden, med pandemin och 
digitaliseringen naturligtvis krav på vissa förändringar. Jag hoppas att med 
varsamhet kunna utveckla Sinus i takt med framtidens utmaningar och möjligheter. 
 
Jag ser fram emot fortsatt samarbete! 
 
/ Lina Poltrago 
   Leg. psykolog 
   Verksamhetschef Sinus AB 
   lina.poltrago@sinus.se 
   073-3903040 
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