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Medlemsantalet är just nu 539 (2017/12/07).
Styrelsen:
Styrelsen består idag av nio medlemmar inom alla
sektionens områden och arbetande över hela landet.
En styrelsemedlem slutade under 2017 och ersattes vid
ett extrainsatt årsmöte den 21/9.
Styrelsen har uppdaterat sektionens stadgar.
Ekonomin är fortfarande stabil och god.
Åtta styrelsemöten har hållits, sex per telefon och två
fysiska.
Sektionen har varit representerad av styrelsen vid
Professionsrådets möten under 2017 samt inom
arbets/planeringsgruppen för Fysioterapi 2017.
Representant från sektionsstyrelsen deltog även på
Fysioterapi 2017.
Årsmötet hölls 22 februari i Göteborg, sedan hölls ett
extrainsatt årsmöte den 21 september i Göteborg med
syfte att ta beslut om firmatecknare för sektionen samt
för val av ny styrelsemedlem.
Som tidigare bestämt gör vi nu två större medlems‐
utskick, ett på våren och ett under hösten. Medlemsut‐
skicken läggs ut på hemsidan och vid varje nytt utskick
skickas en länk dit via medlemmarnas e‐mail. För att få
en proffsig och snygg layout skickas de innan publika‐
tion via Tryckalster. Målet är att uppdatera nyhets‐
informationen regelbundet på vår hemsida. Extra
utskick har skickats ut inför Fysioterapi 2017 med syfte
att lyfta centrala delar av extra intresse för våra
medlemmar.
Stipendium.
Tack vare vår goda ekonomi har vi kunnat fortsätta med
vårt stipendium.
Vårens stipendium, 24 000 kronor, fördelades på 5
stipendiater. Jessica Lindman Johansson erhöll 5 000 kr
för att köpa in filter till FOT och spirometri. Eeva Europé
erhöll 5 000 kr för att delta på Nordic Lung Congress i
Visby. Annika Unger erhöll 4 000 kr för att åka på
Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö. Jenny Danielsbacka
erhöll 5 000 för att presentera en poster på
International Society on Trombosis and Homestasis
Congress. Katarina Heimburg erhöll 5 000 kr för att åka
på Europrevent i Malaga.
Höstens stipendium, 19700 kronor, förelades på 5
stipendiater. Maria Borland erhöll 8 000 kr för att
presentera en poster på NAPCRG konferens i Montreal.
Elisabeth Westerdahl erhöll 3 000 kr för att presentera

ett arbete på ERS i Milano, Annie Svensson erhöll 3 000
kr för att åka till ERS i Milano, Torbjörn Johanson erhöll
2 700 kr för att gå på utbildningsdagen på Fysioterapi
2017 och Sara Lundell erhöll 3 000 kr för att presentera
en poster på Fysioterapi 2017.
Det är obligatoriskt för stipendiaterna att skriva en
rapport som sedan finns i våra utskick på hemsidan. På
så sätt sprids kunskaperna vidare till övriga
medlemmar i sektionen.
Kursaktivitet/möten under året.
Den 5 Maj så var det forskarträff inom respiration i
Stockholm. Totalt var vi 14 kollegor från Skåne i Söder
till Västerbotten i norr. Pågående och kommande
forskningsprojekt, högskolekurser på avancerad nivå för
lungfysioterapeuter, kriterier för astma/KOL‐
mottagningar, nya mät‐ och behandlingsmetoder med
mera diskuterades.
En grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård gick av
stapeln den 21‐22 september i Göteborg. Inom denna
kurs fick deltagarna genomgång av bland annat
fysioterapi inom lungmedicin, intensivvård och kirurgi,
genomgång av grundläggande fysiologi samt genom‐
gång av såväl teori som praktik beträffande
andningshjälpmedel.
Vidare anordnade sektionen tillsammans med
sektionen för onkologisk & palliativ vård en utbildnings‐
dag under fysioterapi 2017 ”andning inom palliativ
vård”. Utbildningsdagen lyfte bland annat patofysiologi
vid en rad olika kardio‐respiratoriska sjukdomar, slem‐
mobilisering, orsaker till dyspné samt inandnings‐
muskelträning.
Sedan anordnades den 22‐24 november i Stockholm,
en IVA‐kurs på avancerad nivå med fokus på andning.
Kursen tog bland annat upp lung‐auskultation,
ventilatorbehandling, tidig mobilisering, samt mycket
annat.
Tyvärr så var det väldigt få anmälda till GUCH‐kursen
som planerades för den 5‐6 april så den fick ställas in.
En subgroup, ICCrPT, inom respiration och cirkulation
WCPT bildades 2011 och en i sektionens styrelse ingår
sedan tidigare i denna subgroup´s styrelse.
Arbetet med G‐Suite för kontakt med våra medlemmar
och som ett verktyg för styrelsen fortskrider. Fortsatt
arbete med vår hemsida för att den ska bli så attraktiv
som möjligt för våra medlemmar.
Som en del i att synliggöra vilka forskning och/eller
vilka utvecklingsprojekt som bedrivs runt om i landet så
finns det nu en flik på vår hemsida: FoU projekt där

man kommer att kunna ta del av pågående/kommande
forsknings‐ och utvecklingsprojekt. Syftet med att
samla pågående/planerade forsknings‐ och
utvecklingsprojekt är att synliggöra projekt och
projektidéer så att de sprids. Det kan t.ex. vara till hjälp
om man vill göra ett magisterarbete eller funderar på
att skapa ett utvecklingsprojekt.
Förutom ovanstående har styrelsen engagerat sig i
löpande frågor.
För styrelsen
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