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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.

Ordförande har ordet

Under hösten har vi i styrelsen gått in i en intensiv fas av specialistrevideringen. Utifrån
Kongressbeslut 2016 så är målet att göra hela specialistprocessen mer transparent. Tydligare
lärandemål, både generella och specifika, samt att handledarna ska få ett större ansvar. Vi har
arbetat med lärandemålen att formulera dessa så det ska vara lätt att förstå både för handledare
och för fysioterapeuter under och inför ST-utbildning. Se artikel om arbetet längre ner i
Krumeluren. Vår specialistkompetens är en viktig del i vår profession och ett sätt för oss att
vidareutvecklas och att stärka kompetensen.
Något som alltid är lika roligt är att planera och arrangera Haboped-dagarna. Nästa år 2020 är
temat Sömn och fysisk aktivitet. Information och program finns längre ner i Krumeluren. Där
finns också en anmälningslänk som man måste använda för att vår kassör inte ska gå under av
administration. Länken finns också på sektionens hemsida.
Jag tycker att vi fått till ett intressant program med många bra föreläsare. Vi tycker att ämnet
sömn är en viktig förutsättning för att vi ska nå fram med våra andra interventioner. Kan vi
som profession hjälpa våra patienter/brukare med deras sömn kommer vi lyckas ännu bättre
med våra insatser.

2

Vi har också årsmöte under dagarna och vi kommer att tacka av Stina Törner som suttit i
styrelsen sedan 2014. Vi kommer att sakna denna kloka kunniga kollega. Vi hoppas att
valberedningen har hittat någon av samma kaliber.
Det är spännande att vara med i en styrelse som representerar stora delar av vårt avlånga land,
vi slås ofta av kontrasterna över landet. Ebba i norr från Umeå har snö och kyla, Hanneke vår
kassör från Lund i söder, har fortfarande bara regn. Jag hoppas att alla får en vit och
avkopplande julledighet med nära och kära.
God Jul och Gott Nytt År.
Thomas Airio
Ordförande Sektionen för Habilitering och Pediatrik
Fysioterapeuterna.

Specialistrevideringen
Sedan i våras har styrelsen arbetat med revideringen av vår specialistordning. Detta efter ett
kongressbeslut från 2016, efter att kritik framkommit, där den nuvarande specialistordningen
har varit svår att förstå. Det är mycket beroende av hur du uttrycker dig i skrift som avgör om
du lyckas att bli specialist eller inte. Vi fick i uppdrag att titta igenom både de allmänna
lärandemålen och sedan först och främst de specifika lärande målen för vår specialitet. Vi tog
hjälp av alla våra 73 specialister för att få synpunkter på styrelsens inledande arbete under
våren. Vi fick in flera värdefulla åsikter bl.a. att vi har en väldigt bred specialitet och att,
beroende på var man arbetar, kan flera lärande mål vara väl tuffa. Exempelvis om du arbetar
inom habilitering kan det vara att skjuta över målet om du ska ha koll på alla möjliga
hjärtsjukdomar som finns. Det är kanske rimligare att du är orienterad i andning och
cirkulation utifrån ditt verksamhetsområde.
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Vi tog hänsyn till det i höstens intensiva arbete. För att skilja på hur djup kunskap vi tänker
oss använde vi Bloms reviderade taxonomi för lärandemål för att differentiera mellan olika
nivåer. Det finns olika översättningar av den till svenska, men innebörden av orden är
desamma. Andra ord än de i figuren kan komma att användas i den färdiga versionen av
Specialistordningen. De fyra första målen är på den högsta nivån i taxonomin, vi resonerade
att alla som blir specialister måste ha goda generiska kunskaper om barnets/ ungdomens
typiska utveckling och rörelsevetenskap. De följande 6 målen kommer ST-fysioterapeuten
kunna välja nivå tillsammans med sin handledare dock ska två mål vara på den högsta
nivån. Vår tanke med den uppdelning är att du blir ju först och främst specialist inom det
verksamhetsområdet där man verkar. Då har man barnet och ungdomen som bas och går man
vidare till ett annat verksamhetsområde så kommer man alltid ha nytta av sina kunskaper även
om man behöver lära sig mer om det nya området. Vi tog hjälp av Cecilia Fridén, FoU chef
på förbundet, för att formulera lärandemålen så bra som möjligt.
Vi tog också in synpunkter från Sektionen för Äldres hälsa och mail skickades till våra
specialister för att på synpunkter på vårt omarbetade förslag och fick ytterligare synpunkter
som vi tog hänsyn till.
Vårt förslag har precis skickats in till Fysioterapeuterna och kansliet kommer att jämka
samman alla sektioners förslag. Den slutgiltiga versionen väntas klar under våren och i
november 2020 under kongressen kommer den nya Specialistordningen klubbas.
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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 Stina Hilding
Rapport från studiebesök på Funkibator i Växjö maj 2019
Som en del i ett projekt kring träning med ny teknik åkte ett gäng från Habiliteringen i
Östergötland till verksamheten Cyberhjärta i Växjö. Cyberhjärta är en del av Funkibator som
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är en verksamhet finansierad genom medel från Arvsfonden. Det består av ett team av
medarbetare, flera nära samarbetspartners och ett nätverk av expertis. Syftet är att tillsammans
bidra till att utveckla och innovera träningsformer för bland annat personer med
funktionsnedsättning. Med som samverkanspartner i satsningen är Neuroförbundet, RBU,
Studieförbundet Vuxenskolan, Furuboda folkhögskola, Lunds tekniska högskola, Certec.
Man riktar sig mot rehabilitering, habilitering, vård och omsorg samt skola. Cyberhjärta har
en rad tjänster som erbjuds så som föreläsningar, utbildning, genomförande av konferens,
vägledning avseende teknik.
Cyberhjärta arbetar för att anpassa tekniklösningar så att träningsformen och upplevelser blir
tillgängliga för personer som inte kan använda den vanliga standardutrustningen. Exempel på
teknik som används är datorspel, virtual reality, appar, augmented reality, dans- och
rytmikutrustning. Det breda begreppet träning innefattar exempelvis kvalitéer som balans,
finmotorik, social och kognitiv träning, rytmik, koordination och allmän rörelse.
Studiebesökets syfte var att prova på olika tekniklösningar och se vilka anpassningar som
gjorts för målgruppen för att kunna jobba vidare med projektet på
hemmaplan.
Vi blev först introducerade till verksamheten som förutom dataspel
även har ett bokförlag och marknadsför produkter kring
funktionsnedsättning, exempelvis gosedjur med korsett eller ståskal (se
foto). De anordnar gruppaktiviteter och även enskilda besök för
spelande. Vi fick även en dragning om hur befintliga spel och lösningar
kan användas för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Det
var bågar att hålla i på dansmattan, stor viktbräda som en rullstol kan
köra upp på, olika styrsätt och omkopplare för att kunna använda sina
egna tryck-knappar. Man har provat utrustningen i olika sammanhang
som exempelvis på kortis, äldreboende, daglig verksamhet.
För att få en egen erfarenhet av några av de olika spelen fick vi prova på dansspel på matta
och virtual reality. Med glasögon på kunde vi upptäcka olika världar, måla i luften, hugga
frukter, spela fotboll och mycket mer. Spelen finns att ”låna” eller ladda ner från
gemensamma bibliotek vilket gör urvalet mycket stort. Det är bra att kunna prova sig fram till
det som passar varje individ bäst! Vi tackar sektionen för bidraget till denna studieresa, nu är
vi fulla av idéer framåt i projektet!
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Rapport från Resestipendiat Veronica Lundberg
Det 12:e barn smärtsymposiet ”International symposium on Pediatric Pain” (ISPP) gick av
stapeln mellan 16-20 juni år 2019 i Basel, Schweiz. Jag var en av ca 680 personer från 41
länder som deltog vid ISPP, och fick möjlighet att visa min poster ”How can children with
juvenile idiopathic arthritis be more involved in health care?” under symposiets näst sista dag.
Dagarna var fyllda med enskilda föreläsningar för samtliga deltagare eller parallella
workshops. Jag presenterar några axplock från föreläsningar och workshops jag deltog i här
nedan.
Staden Basel kallas ofta för Schweiz kulturella huvudstad och är känd för sina
konstutställningar, fina museer för konst, arkitektur och design. Dagarna startades därför alltid
med en föreläsning eller visning om konst relaterat till smärta. Under första konferensdagen
visade och berättade Sabina Affolter om Dolograhy. Med det menas hur man visuellt kan
kommunicera sensorisk, fysisk och emotionell smärta med hjälp av fotografier. Sabina och
hennes medarbetare hade tillsammans med patienter med långvarig smärta utformat kort med
abstrakta fotografier, som kan underlätta kommunikation kring smärtan och hur den känns för
patienterna. Korten fanns att köp vid konferensen, och finns också att köpa online.
Annan föreläsning var om placebo och nocebo. Placebo effekt i detta sammanhang beskrevs
som den positiva förbättringen av smärta, som personer upplevde av en inaktiv behandling i
jämförelse med naturalförloppet av smärtan. Nocebo är tvärtemot en negativ effekt och
förvärring av smärta av en inaktiv behandling i jämförelse med naturalförloppet. Hur patienter
reagerar på en inaktiv behandling har visat sig bero till stor del på hur terapeuten lägger fram
förväntade behandlingsresultat. Hos vuxna har förväntningar och känslor kring behandlingen
kunnat förklara upp till 80% av behandlingsresultatet av smärta; ”You get what you expect”.
Placebo effekt gäller inte bara vid läkemedel utan kan vara en positiv effekt vid kirurgi,
akupunktur och psykologiska interventioner etc. och effekten är oftast större hos barn jämfört
med vuxna.
Även trauma, känslighet och smärta var ett område som flera föreläsningar handlade om.
Manon Ranger talade om ”The signiture of early-life stress on the vulnerable developing
brain”, utifrån neonatala barns utsatthet under sjukvårdstiden. Hon utgick från ett reellt fall
med ett barn som var född för tidigt i vecka 24 och då vägde 700 gram. Barn som föds så
tidigt som detta barn utsätts för mera smärttillfällen. I detta fall utsattes barnet för över 1000
procedurer under vårdtiden. Det tillsammans med annan stress under vårdtiden på en
neonatalavdelning, separationen från föräldrar och bristen på närheten till föräldrarna samt
utsatthet för infektioner kan förändra barnets utveckling av hjärnan och barnets funktion.
Barnen kan få förändrad kognitiv och motorisk utveckling och mera internaliserande
beteende.
Rebecca Pillavi Riddell pratade också om små barns uttryck vid smärta. Hon beskrev att barn
kan ha tre sätt att förhålla sig vid smärta och stress. Då barnen känner ”Secure attachment”, så
kan de reagera som om det berättar att: ”Jag vet att om jag signalerar så finns du där för mig
och gör det bättre för mig”. Vid ”Insecure attachment” kan barnen reagera med två sätt.
Antingen: ”Jag signalerar gång på gång, för att säkerställa att du gör det tryggt och säkert för
mig” eller ”Jag undviker att signalera, så att jag undviker att göra dig (och mig) upprörd”. Vid
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”Disorganized attachment” så reagerar barnen som om de skulle säga; ”Jag är verkligen
upprörd och förvirrad och vet inte vilket sätt att reagera som är bäst för att få hjälp”. Oftast
”fryser” barnet eller reagerar på ett bisarrt sätt när det blir stressad. Detta sätt är ofta relaterat
till trauman för barnen. Vid intervjuer av intensivvårdssjuksköterskor vid neonatalavdelningar
hade Rebecca fått veta att sjuksköterskorna såg att barn kunde reagera på dessa sätt vid
procedurer, som sjuksköterskorna visste var stressande och smärtsamma situationer för
barnen. Barnen kunde ”frysa” och bli ”hypo- reaktiva” och inte ge ifrån sig några signaler
alls. Motsatsen, att barnen blev ”hyper- reaktiva”, och reagera överdrivet på mindre smärta
var något som sjuksköterskorna också beskrev. Vanlig omvårdnad kan också vara stressande
och smärtsam för neonatala barn.
För små och äldre barn pratade bland annat Line Caes om aktiv och passiv distraktion. Aktiv
distraktion kunde vara tex att barn fick ”plocka bananer” på en Ipad, och passiv distraktion
kunde vara att de ser på när någon annan plockar (ex. vis på en inspelad video). Båda
metoderna har visat sig ha bra effekt för hur barn och deras föräldrar upplevt situationen vid
procedurer. Meghan McMurty påtalade att vi inte ska glömma bort föräldrarna då barnen
behöver distraheras. Föräldrar hjälper barnen mest vid procedurer om de pratade om
någonting annat, försöker få barnet att göra någonting annat och involverar sig med barnet i
en aktivitet under proceduren.
Rickard Wicksell pratade om att barn med ADHD är överrepresenterade för att ha smärta.
Vad som var viktigt att tänka på var att sömnlöshet kunde vara en stor orsak till smärta och till
depression hos dessa barn, och man behöver därför ta itu med sömnproblemen.
Joe Kossowsky pratade om vilka icke-specifika behandlingskomponenter hos terapeuten som
kan ge en bra grund för behandling av pediatrisk smärta (på engelska börjar alla på e):
Engagerande: bland annat att patienten känner sig välkommen, informerad, känner sig
förstådd, terapeuten håller ögonkontakt och visar nyfikenhet. Empatisk: bland annat att
terapeuten lyssnar och ger feedback på det som den uppfattar och hör. Uppmärksammar
känslor, värderingar och tankar, reflekterar och förstår. Använder humor när det är lämpligt.
Utbildar (eng. Educate): bland annat att terapeuten gör en bedömning av patientens
förförståelse, tar upp patientens viktigaste frågeområden, informerar om vad som kommer att
hända och om behandlingen. Uppmärksamma patients syn (eng. Enlist). Summera (eng. End):
bland annat att terapeuten summera besöket, gå igenom plan och vilken plan man har för
nästa besök.
En workshop handlade om barn med IDD (Intellectual and development disability), där
föreläsarna efterlyste mera forskning om smärta hos dessa barn. Hos vuxna med smärta så är
enbart 0,0009% av forskningen ägnat åt personer med IDD, och hos barn är siffran inte större.
Smärta av olika orsaker hos barn med IDD är mycket vanligt, och är ofta underbehandlad.
Chantel Barney, från Gillette children’s speciality healthcare berättade att det är viktigt att
utvärdera smärta hos dessa barn. Hon använde bland annat ”Gillette toolbox” för detta. De
drev också en utbildningskampanj gällande smärta hos barn med IDD. Man kan se en del av
denna på websidan: https://www.youtube.com/watch?v=i5-GcgKWD-0.
För mig har det varit värdefullt att få åka på ISPP, då jag har haft möjlighet att träffa andra
som jobbar med barn och med barn med smärtproblematik. Både att få visa en poster och få
träffa andra smom visar posters underlättar också att skapa kontakt med forskare inom samma
eller liknande område. Sjukgymnaster/fysioterapeuter (FT) och arbetsterapeuter (OT) som
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deltog vid ISPP samlades och träffades på ett informellt möte näst sista dagen, där vi delgav
varandra vad vi jobbade med och våra forskningsintressen osv. Vid den träffen tog
fysioterapeut Karen Hurtubise från Kanada upp e-mail adresser till de som önskade vara med
i ett nätverk för FT och OT. Detta nätverk är öppet för andra FT och OT som önskar vara med
också.
Till sist vill jag tacka stort för det bidrag jag beviljades från barn och habiliteringssektionen
för att kunna genomföra resan till ISPP!
Vänliga hälsningar,
Veronica Lundberg, sjukgymnast vid barn och ungdomscentrum, Norrlands
universitetssjukhus i Umeå samt doktorand vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering,
av Fysioterapi vid Umeå universitet

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
GMFM-kurs 190905-06
Den 5-6 september anordnade sektionen för habilitering och pediatrik en utbildning i Gross
Motor Function Measure (GMFM) i Stockholm. GMFM är ett standardiserat instrument som
används för att bedöma den grovmotoriska förmågan hos barn och ungdomar med Cerebral
pares och Downs Syndrom. Kursens syfte var att ge praktiska och teoretiska kunskaper i hur
man genomför bedömningar samt hur resultatet kan vara till hjälp för att sätta mål och planera
interventioner. Kursledare och ansvarig för innehållet var Lena Hedström. Lena är Leg.
Sjukgymnast, MSc, specialist i pediatrik och arbetar på Barn och Ungdomshabiliteringen i
Region Jämtland Härjedalen. Lena har lång erfarenhet av att arbeta med och bedöma barn
med CP genom GMFM. Hon har även deltagit i den nationella arbetsgrupp som ansvarat för
att utveckla fysioterapeutformuläret i uppföljningsprogrammet för personer med CP (CPUP).
Dag ett samlades alla kursdeltagarna på Södersjukhuset i Stockholm och dagen ägnades åt
teoretisk genomgång av instrumentets bakgrund, dess olika delar samt hur resultat av
bedömningarna kan tolkas. Teorigenomgången av instrumentet varvades med
videodemonstrationer och diskussioner om de olika momenten.
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Under dag två delades kursdeltagarna upp i tre grupper. Grupperna träffades på
habiliteringscentra Haninge, Söderstaden och Flemingsberg. Kursledarna Cia Mårtensson,
Lena Hedström och Johanna Tall ledde deltagarna igenom diskussioner och praktiska
övningar i hur de olika delmomenten kan administreras, hur man kan lägga upp en bra
testsituation och hur testresultatet kan tolkas. . I alla tre grupperna blev det bra diskussioner
och erfarenhets utbyten kring användandet av instrumentet.
Sektionen vill tacka kursledarna och deltagare för ett stort engagemang och givande
diskussioner.
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Fysioterapi 2019

Onsdag den 23 oktober
Första dagen av tre intensiva och fullmatade dagar.
Dagen börjar som sig bör med en invigning som Stefan Jutterdal håller i. Vi får även en
hälsning från Fiona Bull via länk som arbetar för WHO.
Maja Fjaestad, statssekreterare hos Lena Hallengren, Socialminister, presenterar vad som är
på gång inom politiken.
Emma Spak, chef SKL´s vårdsektion och Louise Andersson, huvudsekreterare utredningen
Samordnad utredning för god och nära vård presentera arbetet med utredningen.
Sedan var det dags för Key Note föreläsning - Sensorimotorisk kontroll och betydelsen av
fysisk aktivitet för hälsa vid olika rörelseproblem med Charlotte Häger (som senare på kvällen
fick motta pris som årets Fysioterapeut!)
Sedan började de saxade föreläsningarna och aktiviteterna.
Jag valde att lyssna på ett symposium gällande evidensbaserad fysioterapi vid ryggbesvär.
Inget jag kommer i kontakt med så ofta i mitt arbete inom habiliteringen men intressant!
Efter lunch och besök hos utställare och en titt på alla intressanta Postrar vad det dags för
korta föredrag- Neurologi samt Respiration och fysisk aktivitet.
Mycket intressant att höra om allt som händer i vårt avlånga land och då lyssnade jag bara på
en bråkdel!
/ Cia Mårtenson.
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Torsdag den 24 oktober
Efter en natt på tåget och frukost på centralen kliver jag förväntansfull in i Waterfronts häftiga
byggnad. Det är tidigt, men aktiviteten är redan igång inne i konferensbyggnaden. Jag börjar
dagen med en workshop, ”dans för personer med Parkinson sjukdom”. En patientgrupp som
ligger långt ifrån den målgrupp jag jobbar med, men det går ju alltid att inspireras, och sedan
modifiera till den egna verksamheten. Lokalen är fullsatt. Åsa Elowson låter oss blåsa löv,
vara växande träd, besöka casino och våga improvisera och till och med ta kontakt med
varandra. Härligt befriande och inspirerande! Absolut applicerbart på fler patientgrupper än
just Parkinson.
Jag går vidare till en utbildningsförmiddag om perception, motorik och rörelserädsla för
personer med cerebral pares. Cecilia Lidbäck, Åsa Bartonek och Anette Stolpe har studerat
hur perception och rörelse hänger ihop. De presenterar olika teorier av vad rörelse är, och för
ett resonemang om hur rörelse och perception är beroende av varandra och därför är ” två
sidor av samma mynt”. Även om det idag inte finns något standardiserat
bedömningsinstrument så redogör de för 6 olika tecken, som tyder på störd rörelseperception.
Det pågår också ett intensivt arbete för att utforma ett valitt och reliabelt testmaterial.
Eftersom jag också träffar barn och ungdomar med yrselproblematik, efter en förvärvad
hjärnskada, skyndar jag vidare till ”nationella riktlinjer för fysioterapi vid yrsel”. Det visar sig
vara ett bra val! Vi bjuds på en proffsig genomgång av vad yrsel är, hur vi kan bedöma de
olika tillstånden, och inte minst, vad det finns för evidens för olika fysioterapeutiska
behandlingar.
Efter lite mat, och en titt på olika utställare hittar jag en presentation med barnperspektiv aktiv transport till skolan. Luleå tekniska universitet presenterar ett forskningsprojekt, i
samarbete med en skola i Luleå. Projektet syftar till att ändra barns, och föräldrars beteende
och attityd, hur de tar sig till och från skolan. De presenterar skrämmande resultat som visar
att nivån av fysisk aktivitet hos barn, ligger långt under WHOs rekommendation. Det visade
sig vara i första hand föräldrarnas rädsla för fara, som gjorde att barnen skjutsades till skolan.
För att få till en attitydförändring jobbade man därför med att ändra beteende. Man använde
sig av smarta pedagogiska grepp, som gamification, empowerment, modeling, belöning och
mätning, för att motivera barnen att just gå eller cykla till skolan. Vi, i auditoriet, fick också
fundera på hur vi kan använda ovanstående begrepp för att inspirera och motivera barn i vårt
dagliga arbete.
Förvirring uppstår! Var går jag nu? Digitalisering i vården blir mitt nästa val. Jämtland
Härjedalen är stort, och digitalisering är förstås en aktuell fråga, där det finns stora vinster
med digital kontakt. Jag lyssnar till en panel bestående av olika aktörer, med allt från en
representant från socialstyrelsen till privata aktörer på instagram och ”Mindoktor”. Intressant,
men krångligt, där digitala besök kan ta plats i konkurrens med fysiska besök, både i
offentlig- och privat vård. Etiska frågor diskuteras, huruvida det är oetiskt eller inte att
erbjuda digitala besök, eller är det tvärtom oetiskt att bara erbjuda fysiska möten?
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Summasummarum: Mäktigt med så många, intresserade, kunniga och kunskapstörstande
kollegor från olika verksamheter och delar av landet. Alltid roligt att träffa på gamla kursare
eller arbetskamrater. Lite sparsamt med symposium/workshops eller föreläsningar med
barnperspektiv, men samtidigt blir jag så fascinerad av den bredd och variation
fysioterapeuter arbetar inom.
/ Marita Västerbo

Fredag den 25 oktober
Under fredagen höll Lena Österberg Leg. Sjukgymnast, Habiliteringen för barn och vuxna,
Region Uppsala och Lena Hedström, Leg Sjukgymnast, MSc, Specialist pediatrik, Barn och
Ungdomshabiliteringen, Region Jämtland Härjedalen en heldags föreläsning om ”Hur
använder vi GMFM och hur kan bedömningen vara ett stöd när vi planerar och utvärderar vår
fysioterapeutiska behandling?”. Lena Hedström startade upp dagen med information kring
bedömningsinstrumentet Gross Motor Function Measure (GMFM). En genomgång av hur
bedömningsinstrumentet är uppbyggt och de olika delarna som ingår i bedömningen. För att
publiken skulle få en mer konkret bild av hur några av övningarna ska poängsättas visade
Lena några filmer med barn som utförde några av övningarna. Under eftermiddagen fortsatte
Lena Österberg föreläsningen med hur vi kan planera den fysioterapeutiska behandlingen utav
utfallet som vi får fram av bedömningen. Att GMFM kan vara ett stöd för barnet och anhöriga
när det ska sättas upp tydliga mål.
Det blev en bra dag med många bra diskussioner. Stort tack till föreläsare och ni som deltog
under dagen.
/ Ebba Kling Odencrants

KOMMANDE KURSER/KONFERENSER
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Haboped-dagarna 30-31/1 2020 i Stockholm
Tema: Sömn och fysisk aktivitet för barn och unga.
Ni har väl inte missat program, inbjudan och anmälan? Finns att hitta på Hemsidan, både
under Aktuellt och i Kalendariet samt i Facebookgruppen!
Många intressanta föreläsningar lovas och vi hoppas ni kommer och bidrar med intressanta
diskussioner!

Program;
Torsdagen den 30 januari
Lokal: Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Stora aulan plan 6 Hiss I.
09:30-10:00 Fika och registrering
10:00-11:00 Sofia Paulsson, smärtläkare mångårig erfarenhet av patienter med sömnbesvär av
olika grad. ”Farmaka vid sömnproblem”
11:00- 12:30 Lie Åslund, psykolog vid BUP Region Stockholm, doktorand, föreläser om
”Sömnens vikt och teori, sömncykler, sömnstörningar”
12:30-13:30 Lunch SÖS matsal (ingår)
13:30-14:00 Lie Åslund, fortsättning
14:00-15:00 Malin Löf, fysioterapeut BUP Norrköping, föreläser om sömnkartläggning på
BUP Norrköping. ”Hur man praktiskt som fysioterapeut kan kartlägga patientens sömnbesvär
och vilka åtgärder som finns i vår behandlingsarsenal.”
15:00-15:30 Fika
15:30-17:00 Malin Löf fortsättning...
17:00-19:00 Mingel och nätverkande
Sektionen bjuder på snittar och bubbel och möjlighet att prata med föreläsare och kollegor
under avslappnade former. (Obs föranmälan!)
Fredag den 31 januari
Lokal: Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Stora aulan plan 6 Hiss I.
Tider för dagen:
09:00-10:00 Fysioterapeuterna Anna Orwalius och Charlotte Boman från Centrum för Fysisk
Aktivitet Göteborg föreläser om rekommendationer om fysisk aktivitet och FaR
10:00-10:30 Fika Posterpresentation (1 min/ poster inför ”Postervandring”)
10:30-11:30 forts: Föreläsning fysisk aktivitet Charlotte Boman, Anna Orwallius
11:30-13:00 ÅRSMÖTE (Medlemmar bjuds på matig smörgås under mötet)
13:00-14:00 Lars Kristén och Anna Bjerkefors från ”Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk
Aktivitet (SNAFA) presenterar nätverket och ger exempel på hur man kan arbeta tillsammans
med SNAFA
14:00-14:20 Fika
14:20-15:30 Katarina Lauruschkus leg Fysioterapeut, Dr. med.vet föreläser om fysisk aktivitet
för barn och unga med funktionsnedsättning.
NYTT i år posterutställning i Aulan.
Skicka in en kort presentation (max ½ A4) av ditt projekt till stina.torner@vgregion.se senast
18/12 och besked kommer senast 2/1 om du kommer få ställa ut.
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Anmälan senast 19010!
Anmälan: https://forms.gle/vhcPrcxifJDrm9SQA
Kallelse till Årsmötet finns också på hemsidan under fliken ”Årsmöte”
https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/habilitering-ochpediatrik/kurserutbildning/kallelse-arsmote-2020.pdf
Gå gärna in och titta där!
Sektionsmedlem en dag 400 kr/två dagar 600 kr
Icke sektionsmedlem en dag 1.000 kr/två dagar 1.500 kr

Barnklinikdagarna i Malmö 7-8/5 2020
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Preliminärt program, mer detaljerat program kommer i början av 2020
Torsdag 7/5
9.00 – Registrering, kaffe
FUNKTIONELLA TILLSTÅND
Carl Sjöström överläkare psykiatri och rehabiliteringsmedicin
12.30-13.30 – Lunch
DYSFUNKTIONELL ANDNING
17.00 – Dagen avslutas
Fredag 8/5
8.30 – Posterpresentation
VIRTUAL REALITY I VÅRDEN
Jesper Nilsson
Jessika Källman – spelproducent och speldesigner
Ca 12.30 – 13.30 Lunch
ORTOPEDISK FÖRELÄSNING ( innehåll och föreläsare meddelas senare )
15.00 Dagen avslutas
Alla deltagare inbjuds att presentera sina vetenskapliga studier eller forskning i posterformat
under barnklinikdagarna. Fredag 8/5 får samtliga posterutställare möjlighet att göra en kort
posterpresentation (3 minuter). Skicka in abstrakt före den XXXX för godkännande. Senast
den 7/4 2020 får ni återkoppling om ert abstrakt är accepterat.
Abstracts skickas till: annika.lundkvistjosenby@skane.se
annika.lundkvistjosenby@skane.se

KOSTNAD
Medlem i hab & ped sektionen
2 dagar: 1200 kr
1 dag: 600kr

Icke medlem
2 dagar 2200kr
1 dag 1100kr
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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
(m.fl syndrom, se hemsidan)
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
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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.
Om någon känner till några förändringar gällande nätverken, kontakta gärna sekreterare Cia
Mårtenson så att vi kan hålla listan aktuell!

Från oss alla till er alla;
En riktigt skön Vinter!
Hoppas vi ses i januari.

Styrelsen, Fysioterapeuternas
Sektion för Habilitering och Pediatrik
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Kontaktuppgifter Styrelsen;
Ordförande:
Thomas Airio
Sjukgymnastiken
Sachsska barn och ungdomssjukhuset
118 83 Stockholm

Sekreterare:
Cecilia Mårtensson (Cia)
Habiliteringscenter Haninge för barn
Handen terminal 4
136 40 Handen

Kassör:
Hanneke Andriesse
Barn- och Ungdomssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
Lund

Ledamot:
Marita Västerbo
Region JH
Barn- och ungdomshabiliteringen
831 30 Östersund

Ledamot:
Stina Törner
Drottning Silvias Barn- och Ungdoms
sjukhus
Rondvägen 10
416 50 Göteborg

Ledamot;
Ebba Kling Odencrants
Barn- och ungdomshabiliteringen
Kandidatvägen 31-33
907 33 Umeå

Valberedning:
Peter Nordqvist
peter.nordqvist(at)vgregion.se

Ledamot;
Philip Allgurén Engberg
Blekingesjukhuset Karlshamn
Barn- och ungdomshabiliteringen
344 41 Karlshamn

Lena Hedström
lena.hedstrom(at)regionjh.se
Web-ansvarig:
Stina Hilding

mail:
haboped@fysioterapeuterna.se
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