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Fysioterapeuternas sektion för habilitering och pediatrik
Fysioterapeuternas Sektion för Habilitering och pediatrik bevakar och
tillvaratar sina medlemmars speciella yrkesfrågor. Sektionen fungerar,
liksom övriga sektioner, som remissinstans för förbundet
Fysioterapeuterna. Habiliterings- och pediatriksektionen ser som sin
främsta uppgift att bidra till utvecklingen av fysioterapi inom pediatrik,
samt att främja samarbetet mellan pediatriska fysioterapeuter såväl nationellt som
internationellt. Sektionen ansvarar för och anordnar olika fortbildningsaktiviteter. Sektionen
har ett nätverk med kontaktombud som samlar och representerar sektionens medlemmar i sitt
område och utgör en länk mellan medlemmarna och sektionens styrelse.

Aktuellt styrelsearbete
Ordförande har ordet - året 2018
Ordföranden har ordet
Kära Haboped-medlemmar!
Nu har det blivit dags att summera året som gått, ett år som i vanlig ordning inneburit massor av
spännande händelser som har utvecklat vår kunskap på olika vis.
Haboped-dagarna inledde året med temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) hos
barn och ungdomar. Sven Bölte inledde med en grundläggande föreläsning om vanligt
förekommande diagnoser och aktuellt kunskapsläge. Kine Johansen pratade om DCD och
betydelsen av tidig intervention. Det tvärprofessionella Neuropsykiatriska utredningsteamet
(NU-teamet) från Sachsska barnsjukhuset presenterade hur de arbetade för att utreda utifrån
olika professioners perspektiv. Susann Arnell presenterade delar av sin forskning kring barn med
autism och fysisk aktivitet samt FoU-rapporten kring autism och motorik. Vår styrelsekollega
Hanneke Andriesse avslutade dagarna med en översikt kring det aktuella forskningsläget kring
NPF. Detta var två mycket givande dagar som gav möjligheter till kunskapsinhämtning och
dialog medlemmar emellan samt skapade uppslag till kommande utbildningsdagar.
Under året har sektionen lagt ner mycket arbete kring frågan om revidering av den gällande
specialistordningen. Det är flera av sektionens medlemmar som är på väg mot en
specialistkompetens, vi hoppas att den reviderade versionen ska underlätta ansökningsprocessen
för både sökande, handledare och specialistkommittén.
Haboped-sektionen har även varit förbundet behjälpliga med ”rörelselyft barn och unga”. En av
de frågor som förbundet driver är att föra in fysioterapeuter i elevhälsan. Detta är något som
sektionen naturligtvis uppmuntrar. Men för att kunna möte den här målsättningen ser vi ett
tydligt behov av att redan från grundutbildningen skapa intresse för barn- och ungdomsfrågor.
Styrelsen gjorde i detta syfte en enkät som skickades till de universitet och högskolor i Sverige
som erbjuder fysioterapiprogrammet. Sammanfattningsvis kan vi fastslå att andelen
högskolepoäng som direkt berör pediatrik är få. Frågan kring utbildning och vidareutbildning
inom pediatrik är en fråga som engagerar oss i styrelsen och som vi kommer att fortsätta driva.

Utifrån era önskemål så arrangerade vi under oktober en workshop i neonatal uppföljning. Vilka
bedömningsinstrument bör vi använda oss av och när bör vi utföra dessa bedömningar? Dessa
frågor och en del annat diskuterades under denna givande heldag. Det bildades en arbetsgrupp
som kommer att sammanställa dagens diskussioner och gå vidare med dessa resultat till Svenska
neonatalföreningen och Socialstyrelsen. Fortsättning följer…
Innan jag avslutar den här texten vill jag passa på att bjuda in nya fysioterapeuter till att arbeta i
en fantastiskt givande grupp med möjligheter till att delta i utbildningar som sektionen arrangerar
och få tillgång till ett stort nätverk med möjlighet till att påverka. Hör gärna av er till oss – ni
kommer INTE att ångra er! Och med det sagt vill jag rikta ett stort tack till alla i styrelsen för era
härliga engagemang. Det är fint att få dela både givande diskussioner om vår profession liksom
glada skratt däremellan. Tack!
Oavsett var vi ses eller hörs så önskar jag er alla en fantastisk jul och en god start på det nya året!

Stina Törner
Ordförande

Fysioterapeuternas sektion för Habilitering och Pediatrik
Kallar till ÅRSMÖTE i Stockholm
Datum: 2019-01-31 Tid: 12:00-13:15
Årsmötet hålls på Sachsska Barnsjukhuset i samband med HaboPed sektionens anordnande av
fortbildningsdagar
Anmälan görs på blankett tillhörande anmälan av deltagande på fortbildningsdagarna.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
Verksamhetsberättelse och kassarapport kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från en
månad före årsmötet.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Justering av röstlängd
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för
räkenskapsåret
7. Fastställande av resultat och balansräkning

10. Propositioner
a) sektionens styrelses proposition angående
verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
b) sektionens styrelses proposition angående
äskande om medel från Fysioterapeuterna för
nästkommande verksamhetsår.
c) Övriga propositioner
11. Fastställande av förslag till ekonomisk
revisor respektive verksamhetsrevisor
12. Fastställande av förslag till firmatecknare
och attestberättigade för sektionen
13. Val av styrelseledamöter för det
kommande verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelse
14. Motioner
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen

15. Årsmötets avslutande

Aktuellt från kontaktombudsansvarig
Du vet väl om att Sektionen för Habilitering och Pediatrik har en
grupp på Facebook? Sidan heter ”Fysioterapeuterna - sektionen för
habilitering och pediatrik”. Denna sida är till för medlemmar i
sektionen, varför vi ber dig att ange ditt medlemsnummer i
Fysioterapeuterna när du ansöker om inträde i gruppen. På sidan
får du information om vad som är på gång, samt möjlighet att ställa
frågor och föra diskussioner.
Har du svårigheter med inloggning till gruppen, kontakta Thomas Airio,
via Facebook eller mail, thomas.airio[at]sodersjukhuset.se
Som medlem i sektionen för habilitering och pediatrik har du även möjlighet att maila frågor
eller föra en diskussion med övriga medlemmar via kontaktombuden. Eftersom detta är en
medlemsförmån är det viktigt att du som medlem kontaktar ditt kontaktombud för att komma
med på sändlistan. En förteckning över sektionens kontaktombud hittar du på hemsidan.
Senaste halvåret har inga frågor kommit in via kontaktombuden. Vi i styrelsen har därför för
avsikt att under 2018 fundera kring kontaktombudens roll inom sektionen. Har du några
tankar kring det här? Vilken funktion tycker du som medlem att kontaktombuden bör ha?
Kontakta gärna Cecilia Mårtensson, kontaktombudsansvarig – se adress nedan i rutan, med
dina funderingar.

Meddela nytt kontaktombud till Cecilia Mårtensson,
cecilia.martensson[at]sll.se
kontaktombudsansvarig i styrelsen

Resestipendium
Stipendiet kan sökas för omkostnader såsom resa, logi och deltagaravgift, men ej förlorad
arbetsinkomst. Kan sökas av leg fysioterapeut/sjukgymnast som är medlem i Sektionen för
habilitering och pediatrik sedan minst 1 år. Ansökan ska vara beviljad före planerad aktivitet.
Det kan gälla planerat studiebesök eller kurs/konferens gällande habilitering och pediatrik.
Innehållet i kursen/utbildningen skall stödja sig på vedertagna fysioterapeutiska metoder
gällande Pediatrik och Habilitering samt stödja sig på evidensbaserad kunskap. Sökande som
ska föreläsa prioriteras före sökande som enbart deltar i konferens. Sökande ska vara
yrkesverksam eller studerande på magister- eller mastersnivå. Ansökan ska innehålla en
kortfattad beskrivning av resans syfte och mål, kostnadskalkyl samt sökt summa.
Ansökan skickas till styrelsens sekreterare, senast 30/4 respektive 30/10. Beslut om stipendiat
tas i maj och november. Specificerad ekonomisk redovisning ska skickas in till styrelsen
senast en månad efter genomförd aktivitet.
Kortare skriftlig avrapportering till Krumeluren (cirka 1 A4-sida) ska skickas till sektionens
sekreterare senast en månad efter avslutad aktivitet.

Rapport från resestipendiat Erica Cloodt

Rapport från EACD- konferensen i Tbilisi Georgien 29-31 maj 2018
Hej!
Jag heter Erika Cloodt och är fysioterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen i Växjö. Jag har
nyligen blivit registrerad som doktorand vid Lunds universitet och kommer att fördjupa mig
inom knäkontrakturer hos barn med CP.
I maj åkte jag till Georgien på European Academy of Childhood Disabilitys (EACD) årliga
konferens.
Georgien har först de senaste åren börjat arbeta för att skapa bättre förhållanden för barn med
funktionsnedsättningar och det betydde mycket för dem att konferensen ägde rum just i
Georgien i år.
Det blev tre fullspäckade dagar med föreläsningar från 8 på morgonen till 19 på kvällen. Och
utöver det startade spännande diskussioner kring forskning och kliniskt arbete redan vid
frukostborden och fortsatte till långt in på kvällarna. Det kändes fantastiskt att få ta del av all den
samlade kunskap som fanns på plats under denna konferens!
Några av de föreläsningar jag besökte var:
Roslyn Boyd- Fysioterapeut från Australien som pratade om vikten av att barnen är delaktiga i sin
träning och att träningen sätts i ett sammanhang.
Rudolf Korinthenberg- Läkare från Tyskland som pratade om senaste forskningen inom
muskelsjukdomar som Duchennes muskeldystrofi och Spinal muskelatrofi.
Diane Damiano- fysioterapeut från USA- pratade om evidensgraden av olika behandlingformer
för barn med CP.
Hans Forsberg- Professor från Karolinska som pratade om bakteriefloran i magen och att den
kan påverka uppkomsten av autism.

Sista dagen höll jag en muntlig presentation av min första studie om faktorer bakom uppkomsten
av knäkontrakturer. Det var första gången jag höll en presentation på engelska och trots att jag
höll på att svimma inombords blev det en bra stund där jag fick svara på relevanta frågor kring
mitt arbete och fick fin feedback.
Prestationen firades senare med Georgiskt spa i svavelbad!

Jag tar med mig:
-

Vi kan bli ännu bättre på att välja bort behandlingsalternativ som inte fungerar.
Gör barnen aktiva och delaktiga i träningen. Utgå från varje barns motivation och
skapa träningsförutsättningar som kan fungera i längden.
Var stolt över den forskning du gjort- vi har alla samma mål att skapa bättre
förutsättningar för barnen vi träffar.
Uppmuntra andras forskning av samma anledning.
Våga knyta nya kontakter- varje möte berikar och ger massor med kunskap!

Jag vill tacka sektionen för mitt resestipendium som bidrog till att göra denna resa möjlig! Jag är
många erfarenheter rikare!

Tre Svenska fysioterapeuter i Georgiens
presidentpalats! Jag (i mitten) tillsammans med
Katarina Lauruschkus och Elisabet Rodby
Bousquet.

Rapport från resestipendiat Anna Haavisto Olow
Rapport från European Paediatric Rheumatology Congress i Lissabon 5-8 september
2018
Jag och min fysioterapeutkollega Linn Hoel åkte till Lissabon för deltagande i en årlig
kongress om barnreumatologi, som i år firade 25 år. Kongressen samlade i år drygt 1120
deltagare från 73 olika länder. Främst läkare men även fysioterapeuter, sjuksköterskor och
arbetsterapeuter deltog.
Programmet var digert, med flera parallella spår föreläsningar och workshops. Samtidigt hade
den europeiska patientorganisationen sitt årsmöte, med en del gemensamma föreläsningar och
diskussionsforum med kongressen. Vi har haft många givande diskussioner med
fysioterapeutkollegor från olika länder under flera dagar.
En av årets höjdpunkter var den nya riktningen för organisationen och som en följd av det för
vården av barn med reumatiska sjukdomar världen över. Den innebär ett större fokus på
barnets och familjens delaktighet i vården och behov av ett team som tillsammans tillgodoser
barnets behov, inte bara ser till den medicinska behandlingen av barnet.
En stor programpunkt var pediatriska muskulära inflammationssjukdomar, som exempelvis
juvenil dermatomyosit (JDM). Jag har lärt mig mer om det man idag vet om de
inflammatoriska processerna i denna sjukdom och hur olika antikroppar påverkar sjukdomens
utfall och behandlingens effektivitet. Jag har återigen hört mycket om vikten av att ha ett mål
för behandlingen (target2treat), något som jag som sjukgymnast arbetar mycket med, men där
det känns ganska nytt i den medicinska behandlingen av barnet och något vi behöver
diskutera i teamet. Målet med behandlingen är en fråga för barnet, familjen och teamet och
behöver förtydligas för att ge rätt förväntningar.
Varje dag presenterades posters inom olika områden. Jag läste bl.a. om att norska ungdomar
med juvenil idiopatisk artrit (JIA) hade lika bra syreupptagningsförmåga, men suboptimal
bentäthet och muskelstyrka jämfört med friska kontroller. Flera posters handlade om
överföring till vuxenvård. Inför årets kongress förberedde jag och kollega Linn Hoel ett
abstract som skickades in för redovisning av ett kvalitetsarbete som genomförts gällande
fysioterapeutisk uppföljning efter ledinjektion. Det blev antaget för publicering i Journal of
Paediatric Rheumatology och återfinns via denna länk: https://pedrheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-018-0265-6#Sec1997
En av dagarna var programmet för hälsoprofessionerna vikt åt e-hälsa, med föreläsningar,
diskussioner och workshops kring hur e-hälsa kan användas i behandling av barnreumatiska
sjukdomar. Vi fick höra om hur olika typer av spel har provats i behandling, både för
information om sjukdom och behandling, men också som aktiv behandling (exergaming). Vi
fick också höra om appar, från vårdgivare för att följa behandling på distans, från vårdgivare
för att använda som informationskanal till vårdtagare och för patient för att själv kunna ha en
bättre översikt över sitt mående och lättare kunna ta egenansvar för behandlingen.
Det är otroligt medryckande att vistas flera timmar om dagen, flera dagar i sträck och matas
med det senaste inom forskningen och diskutera presentationerna och andra frågor med
kollegor från olika professioner och länder. Det är också både stärkande och betryckande att
höra att patienternas berättelser liknar varandra i olika (europeiska) länder i fråga om
skolnärvaro, smärtupplevelse, konstant trötthet. Det är ändå positivt att patientföreningarna är

aktiva, att det förekommer mycket samarbete kring informationsmaterial och att de vågar
uttrycka sina åsikter i dessa forum som samlar så många av världens behandlare inom denna
patientgrupp.

Bild på mig framför Lissabons triumfbåge

Kongresscentret i Lissabon invid floden Tejo.

De kommande 4-5 åren kommer det att i det europeiska nätverket för hälsoprofessionerna
inom pediatrisk reumatologi att bedrivas ett konsensusarbete för att få fram gemensamma
outcome measures, alltså vilka mått som ska användas för att utvärdera vården både kliniskt
men framförallt i forskning. Arbetet påbörjas inom områdena smärta och fatigue då dessa
framfördes av patientorganisationerna som viktiga och eftersatta. Det arbetet ska bli väldigt
spännande att delta i.
Sist men inte minst vill jag tacka HaboPed-sektionen som givit mig bidrag i form av
resestipendium och därigenom möjliggjort denna resa!
Med vänliga hälsningar,
Anna Haavisto Olow
Sjukgymnast på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

SPÄNNANDE PROJEKT…
Vi vet att det finns så otroligt många spännande projekt ”där ute” som leds av fysioterapeuter.
Har du något du vill berätta om? Kontakta oss i styrelsen!!!

RAPPORT FRÅN KURSER/KONFERENSER
CPUP-konferens, Malmö 22 – 23 oktober
CPUP-dagarna hade som vanligt ett välfyllt program med intressanta föreläsningar och
diskussioner. Powerpoint-presentationer och referat från föreläsningar och seminarier samt
reportage från dagarna hittar du på hemsidan, cpup.se
Något som påverkar fysioterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen är att Gross Motor
Function Measure (GMFM) läggs in som obligatoriskt moment i våra CPUP bedömningar
fr o m 2019. Styrelsen för sektionen för Habilitering och Pediatrik planerar att under VT 2019
anordna en 2-dagars kurs om bedömningsinstrumentet GMFM. Vi återkommer med mer
information.
TACK till arrangörerna av CPUP dagarna i Malmö!
Nästa år ses vi i Stockholm 21 – 22 oktober.
/ Lena Hedström

Kvalitetskonferens i Göteborg!
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer anordnar vart tredje år en Kvalitetskonferens. I år var
det i Göteborg vi träffades för två givande dagar i september. Temat i år var ”Habilitering och
engagemang-att skapa värde och mening för livet”. En värdeskapande habilitering är
personcentrerad och patientens perspektiv är i fokus. Mycket handlade om delaktighet, hur
patienter kan bli mer delaktiga i sin habilitering och att se på olika diagnoser i ett livsperspektiv.
Ca 800 deltagare kom i år för att delta i föreläsningar, seminarier och workshops, lyssna på
nypublicerade evidensrapporter och ta del av Postrar. Ett stort värde ligger också i att man får
möta varandra och dela varandras erfarenheter från detta avlånga land. Mycket kan se olika ut
beroende på vart i landet man arbetar men målet är alltid detsamma; att skapa något bra för
patienten och dess nätverk.
/ Cecilia Mårtensson

Work-shop om fysioterapeutiska neonatala bedömningar
Efter önskemål från våra medlemmar anordnades en dag om fysioterapeutiska neonatala
bedömningar 19 oktober i Stockholm. Det märktes att detta är ett ämne som engagerar.
Vi var drygt 40 fysioterapeuter/sjukgymnaster från hela landet – från Luleå i norr till Lund i
söder. 11 regioner/landsting var representerade och vi var från 24 olika arbetsplatser.
Organisationsform varierade mellan de olika arbetsplatserna. Även olika hur man arbetade
utifrån de Nationella Riktlinjerna från 2015 som utarbetats av Svenska Neonatalföreningen.
En presentationsrunda fick inleda dagen. Respektive arbetsplats beskrev hur det såg ut
organisatoriskt och vilka bedömningsinstrument som användes. Efter detta delade vi in oss i
arbetsgrupper och diskuterade utifrån några frågor.
Frågor som diskuterades: Fördelar/nackdelar med de bedömningsinstrument som användes?
Vilka instrument önskar vi använda och hur motiverar vi detta? Vid vilka åldrar önskar vi
utföra fysioterapeutisk motorisk bedömning? Vad säger de nationella riktlinjerna om
fysioterapeutiska åtgärder för barn som är födda prematurt?
Diskussionerna var intressanta med stor delaktighet i de olika grupperna. Efter lunch berättade
vi för varandra hur diskussionerna gått i respektive grupp.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett stort engagemang för fysioterapeutiska
neonatala bedömningar. Vi ser att vi har en viktig kompetens när det gäller bedömningar och
åtgärder kring dessa barn. Det var många åsikter och tankar som kom fram. En arbetsgrupp
bildades som ska fortsätta att arbeta med dessa frågor. Syftet är att vi ska kunna enas om
nationella riktlinjer för denna patientgrupp även vad gäller fysioterapeutiska bedömningar och
behandlingsåtgärder. Dessa riktlinjer ska ha sin grund i evidens som stöder insatser och som
även ger vägledning för vid vilka åldrar dessa ska ske.
To be continued…..
/ Lena Hedström

KOMMANDE KURSER/KONFERENSER
Tema för HaBoPed dagarna31 januari – 1 februari 2019 är
”Fysioterapi mot och vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar”.
Psykisk ohälsa bland barn-och ungdomar ökar. Fler träffar patienter med funktionella
somatiska syndrom, kronisk smärtproblematik, men även depressioner och neurologiska
utvecklingsproblem. Kunskap kring de positiva effekterna av fysisk aktivitet i alla dess former
på såväl psyke som soma ökar. Önskemål har inkommit från sektionens medlemmar om hur
vi som fysioterapeuter kan jobba med dessa patienter. Dagarna kommer att inledas med en
allmän introduktion och därefter kommer olika föreläsare att belysa det fysioterapeutiska
arbetet vid psykisk ohälsa. Dagarna avslutas sedan med en introduktion till motorisk träning
enligt NTT-konceptet för barn/ungdomar med neurologiska utvecklingsdiagnoser. Att arbeta
för att förebygga att barn med motoriska problem såsom DCD, ADHD/DCD, ASD/DCD drar
sig undan fysisk aktivitet, har stor betydelse för barnens psykiska och fysiska hälsa. Om
intresse finns bland medlemmarna är tanken att en fullständig NTT-kurs kan anordnas längre
fram.
/ Hanneke Andriesse

Poster på HaboPed dagarna: Det kommer att finnas möjlighet att delta med poster
på dagarna. Postern ska vara vetenskapligt utformad och beskriva studie eller projekt som
bedrivits av fysioterapeut/sjukgymnast. Maila information om din poster senast torsdag
17/1 2019 till thomas.airio[at]sodersjukhuset.se. Bedömning av kvalitet och aktualitet
kommer att utföras av styrelsen.

Fysioterapi 2019, 23 – 25 oktober
Japp, det är dags igen för Fysioterapidagar på Waterfront i Stockholm. Man har redan börjat
planera för dagarna. Thomas Airio sitter som vår representant. Styrelsen för sektionen för
Habilitering och Pediatrik ansvarar för en utbildningsdag. Vad vill du att den ska innehålla?
Något speciellt som du gått och undrat över? Vilken kunskap är viktig i DIN vardag?
Maila Thomas och berätta thomas.airio[at]sodersjukhuset.se

Gross Motor Function Measure (GMFM)
Under våren 2019 kommer vi att anordna en 2-dagars utbildning i bedömningsinstrumentet.
Dagarna kommer att innehålla såväl teoretiska som praktiska moment. Hur använder jag
GMFM? Vilken utrustning behöver jag? Hur kan jag locka barnen/ungdomarna att utföra de
övningar som ingår – exempelvis hur lockar man en 4-åring att gå 10 steg baklänges på
”beställning”? Mer information kommer!

Sektionen för Habilitering och Pediatrik
inbjuder till

HABoPED DAGAR 31 Januari – 1 Februari 2019
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
Tema: Fysioterapi mot och vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Torsdag 31 januari
9.30 Registrering och fika
10.00 ”Fysioterapi för barn/ungdom vid psykisk ohälsa” Ulrika Wallbing, fysioterapeut,
specialist Psykosomatik/psykiatri, Barn- och Ungdom Nacka Rehabcentrum
12.00 Årsmöte inkl. lunch. Sektionen bjuder medlemmar på ”matig” smörgås
13.30 ”Fysioterapeut på BUP – hur ser arbetet ut?” Malin Löf, fysioterapeut,
specialist Mental hälsa, Barn- och Ungdomspsykiatrisk klinik, Norrköping
14.30 Fika
15.00 forts Fysioterapeut på BUP, Malin Löf
16.00- 18.00 Mingel. Möjlighet för Kontaktombud att träffas i ett eget rum.

Fredag 1 februari
8.30 ”Kroppen minns” Tove Bergström och Lisa Juul Sahiner, fysioterapeuter,
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning krigs- och tortyrskadade, Malmö
9.45 Fika
10.15 ”Dans för hälsan” Anna Duberg, Med Dr, fysioterapeut, Psykiatri för barn och unga vuxna,
Örebro
11.45 Lunch i Södersjukhusets personalmatsal, ingår i anmälningsavgift
13.00 ” Neuromotor Task Training (NTT)”, för barn med neurologiska utvecklingsdiagnoser.
Introduktion av träningskonceptet. Teori varvas med praktiska moment. Eugene Rameckers,
Physiotherapist, PhD, University of Maastricht, Nederländerna
14.15 Fika
14.30 forts NTT med Eugene Rameckers
15.30 Utvärdering, förslag på innehåll för kommande Hab o Ped dagar 2020 samt önskemål om
annan fortbildning.
16.00 Avslutning

Praktisk information kring
HAB O PED-DAGAR
samt Årsmöte, Stockholm, 2019
Plats: Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset
Aulan, plan 6, hiss C
Haboped dagar 31 januari - 1 februari
Sektionsmedlem en dag 400 kr/två dagar 600 kr
Icke sektionsmedlem en dag 1.200 kr/två dagar 2.000 kr
Fika och fredagens lunch ingår i anmälningsavgiften.
Lunchen under årsmötet den 31 januari bjuder sektionen sina medlemmar på.
Anmälan: maila till ”haboped@fysioterapeuterna.se”.
Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress, ev medlemsnr, allergier
samt om du stannar på ”mingeltilltugg” på torsdagen
Senast oss tillhanda 18 januari 2019
Bindande anmälan, men kollega kan gå om förhinder uppstår.
Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan
Har du frågor, välkommen att kontakta någon ur styrelsen. Du hittar oss på hemsidan.
Stina, Hanneke, Cecilia, Peter, Thomas och Lena

Hjärtligt Välkomna!

Vad vill du lära dig mer om?
Är det något du tänkt att du skulle vilja kunna mer om i ditt arbete som fysioterapeut inom
habilitering och pediatrik? Eller kanske någon fantastisk föreläsare som verkar spännande?
Hör av dig till oss i styrelsen, så kanske det kan gå att ordna!

Nätverk
Vill du ha kontakt med andra fysioterapeuter som har samma intresseområde som du?
Kontakta kontaktpersonerna för respektive nätverk nedan.
Barnkardiologi
Barn och ungdomar med smärta
Ehlers-Danlos syndrom
Elevhälsa
Motorik vid NP-diagnos
Oralmotorik/nutrition
Rett syndrom
Spädbarn 0-1 år
Torticollis

annika.bredfeldt@skane.se
eva.bliding@skane.se
elke.schubert@vgregion.se
eva.storulv@engelholm.se
susanne.nordgren@vgregion.se
siv.edvinsson@orebroll.se
lena.svedberg@regionjh.se
kine.johansen@akademiska.se
anna.ohman@friskispraktiken.com
alt. ohmanan@gmail.com

Är du intresserad av att starta ett nätverk för något område inom pediatrisk sjukgymnastik?
Kontakta någon av oss i Styrelsen. Se våra kontaktuppgifter på sista sidan

Till er alla från oss alla
En riktigt GOD jul
&
Ett härligt, GOTT NYTT ÅR – 2019!

Styrelsen, Fysioterapeuternas
Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2018
Ordförande:
Stina Törner
Drottning Silvias Barn- och Ungdoms
sjukhus
Rondvägen 10
416 50 Göteborg
Tele 031 – 34 34 840
stina.torner[at]vgregion.se

Sekreterare:
Lena Hedström
Barn- och ungdomshabiliteringen
Region Jämtland Härjedalen
831 83 Östersund
Tele 063 – 15 46 18
lena.hedstrom[at]regionjh.se

Kassör:
Hanneke Andriesse
Barn- och Ungdomssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
Lund
Tele 046 – 17 27 59
hanneke.andriesse[at]med.lu.se

Ledamot:
Cecilia Mårtensson
Habiliteringscenter Haninge för barn
Handen terminal 4
136 40 Handen
Tele 08-123 356 40
För SMS: 072-728 87 82
cecilia.martensson[at]sll.se

Ledamot:
Thomas Airio
Sjukgymnastiken
Sachsska barn och ungdomssjukhuset
118 83 Stockholm
Tele 08-616 41 04
thomas.airio[at]sodersjukhuset.se

Suppleant:
Vakant

Suppleant:
Peter Nordqvist
Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning
Södra Ringgatan 34 B
441 33 Alingsås
Tele 070-0816714
peter.nordqvist[at]vgregion.se

Valberedning:
Helena Göransson
Annika Isberg
Web-ansvarig:
Stina Hilding

