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Anna Kinberg Batra invald som ny styrelseledamot i Carasent ASA 
 
Anna Kinberg Batra valdes till ny ledamot i styrelsen för Carasent ASA, vid den 
extra bolagsstämman 14 januari 2021. 
 

– Carasent har uppvisat en imponerande tillväxt och förmåga att leverera 
produkter och tjänster på en marknad i stor förändring. Jag ser fram emot att 
bidra till den utvecklingen genom att använda erfarenhet från både politik och 
näringsliv, säger Anna Kinberg Batra om uppdraget. 
 
Anna Kinberg Batra har politisk erfarenhet från alla nivåer, som partiledare (M) men 
även finansutskottets och EU-nämndens ordförande, sakkunnig i statsrådsberedningen 
och ledare för Moderaternas första kontor i Europaparlamentet. Hon har även haft lokala 
och regionala uppdrag i Nacka, Stockholms Stad och Stockholms läns landsting/Region 
Stockholm inklusive dess hälso- och sjukvårdsnämnd. Därefter har hon arbetat med 
uppdrag inom näringslivet, framförallt som rådgivare och styrelseledamot.  
 
Denna bakgrund, i kombination med specifik kunskap inom frågor som rör digitalisering 
och företagsutveckling, gör att hon passar väl för uppdraget som ledamot i Carasents 
styrelse, menar styrelseordförande Johan Lindqvist: 
 
– Vi är glada över att kunna hälsa Anna välkommen till styrelsen i Carasent. Hon 
kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vår strävan att förbättra hälso- och 
sjukvårdssektorn genom effektiva och kvalitetshöjande e-hälsotjänster. 
 
Ett av de utvecklingsområden som Anna Kinberg Batra betonar, och vill lyfta i arbetet 
framåt, är behovet av hållbara strategier för en samordnad vård.    
 
– Svensk sjukvård är under stort tryck, vilket blivit tydligt inte minst under 
coronapandemin. Vi är ett av världens mest digitaliserade länder och ett av de länder 
som lägger flest resurser på vård, men ligger samtidigt i botten i OECD i andelen läkartid 
per patient. Att använda digitaliseringens möjligheter bättre i sjukvården kan därför ge 
stora effekter i tillgänglighet och kvalitet, vilket Sverige är i akut behov av och där 
politiken och näringslivet behöver bättre utbyte med varandra, säger Anna Kinberg 
Batra.  

 
Om Carasent: 
Carasent ASA fokuserar på att utveckla företag och e-hälsotjänster på den 
skandinaviska marknaden. Bolaget är börsnoterat på Oslo Börs. 
 
Fakta, Anna Kinberg Batra: 
Anna Kinberg Batra har politisk erfarenhet från alla nivåer, som partiledare (M) men 
även finansutskottets och EU-nämndens ordförande, sakkunnig i statsrådsberedningen 
och ledare för Moderaternas första kontor i Europaparlamentet. Hon har även haft lokala 
och regionala uppdrag i Nacka, Stockholms Stad och Stockholms läns landsting/Region 
Stockholm inklusive dess hälso- och sjukvårdsnämnd.  
 
Utöver politiken har Kinberg Batra tidigare bland annat varit informationschef på 
Stockholms Handelskammare, projektledare på Universum och Prime, styrelseledamot i 

https://carasent.com/


 
 

Avanza pension och Collector Bank. I dag arbetar hon i styrelser och som föreläsare, 
författare och rådgivare till företagsledningar, men leder även statens utredning om 
digitala betalningar, har styrelseuppdrag i Swedish Space Corporation, Soltech Energy 
och SJR samt skriver krönikor i Dagens Industri. 
 
 
För mer information: 
Johan Lindqvist, styrelseordförande Carasent ASA 

johan.lindqvist@windchange.se 

+46 733 55 09 35 

mailto:johan.lindqvist@windchange.se

