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Kristina Jakobsson (projektansvarig) är professor i klinisk miljömedicin vid avdelningen för
Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet, samt 
Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. 
Hon har lett en forskningsstudie om hur trångboddhet och dåligt bostadsunderhåll påverkar 
barns hälsa.

Lina Al-Nahar (projektledare) är hälsoinformatiker med lång erfarenhet av transkulturell 
hälsokommunikation inom hälso- och sjukvården i Malmö, och har ett stort nätverk i 
civilsamhället i Malmös förorter. Hon är knuten till enheten för Miljö, Samhälle och Hälsa, 
avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Eskil Jakobsson är distriktssjuksköterska. Han har i många år arbetat i hemsjukvård, särskilt 
boende och LSS-verksamhet i förortsområden i Malmö.

Erik Hansson är ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid avdelningen för 
Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet. Han 
studerar särskilt hur rumsliga förhållanden och samhälleliga strukturer påverkar 
förutsättningar för hälsa och sjukdom.

Maria Magnusson, med dr, dietist och sjuksköterska är verksamhetsansvarig för 
Folkhälsoenheten vid Angereds Närsjukhus/Sjukhusen i väster. Hon arbetar med 
folkhälsoarbete och forskning med fokus på jämlik hälsa i Angered och Östra Göteborg 

Bodil Frey är verksamhetsledare i föreningen Tidigt Föräldrastöd. Hon har många års 
erfarenhet av arbete med kulturtolkar och doulor, och stöd till nyanlända familjer i Göteborg. 

Sofie Bäärnhielm är med.dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, Stockholms
läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt 
hälsokommunikation.

Christer Hogstedt, professor emeritus, tidigare forskningschef vid Statens Folkhälsoinstitut.

Maria Albin är professor i Arbets-och miljuömedicin vid Institutet för miljömedicin, 
Karolinska Institutet, samt Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Hon 
ingick i den Nationella Kommissionen för Jämlik Hälsa och deltar i en studie av effekter av 
trångboddhet på barns hälsa och välbefinnande. 
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Per Björkman, infektionsläkare och professor i infektionsmedicin med inriktning mot globala
hälsofrågor vid Lunds universitet, har faktagranskat ARTs underlag för råd om covid-19 vid 
trångboddhet.


