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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 

Det är snar jul och ledighet för de flesta av oss. Jag ser fram emot vila och återhämtning efter 

ännu ett tufft år och en mycket tidig RS-säsong som för oss på akutsjukhusen inneburit 

mycket spring och diskuterande om slemmobilisering för små barns vara eller inte vara. Det 

man får på BIVA som patient kan väl inte vara fel på vårdavdelningen för att slippa hamna på 

BIVA? Vi behöver bli bättre på att förklara varför våra metoder fungerar och kunna visa det i 

vetenskapliga artiklar. Jag vet att vi har kollegor i Skåne som håller på med just det. Jag håller 

tummarna för att det blir en succé. 

 

Året som gått började vi med vår första digitala utbildning för våra sektionsmedlemmar. 

Temat var MI (motiverande samtal) med Liria Ortiz. Det var över 80 deltagare på 

utbildningsdagarna vilket vi var glada för. Vi fick också positiv feedback både gällande temat 

och kursen i sig. 

  

För de som arbetar med förtidigt födda barn på sjukhus hade vi ytterligare en digital 

utbildning. Utbildningen handlade om konceptet General Movements enl. Hadders-Algra. 
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Kursdeltagarna var så nöjda så vi kommer att erbjuda ytterligare en kurs i samma ämne 

troligtvis till hösten 2022. Håll utkik i Facebookgruppen eller på hemsidan för uppdateringar. 

 

Nu till våren är temat Ortopedi på Haboped-dagarna (program/ anmälningslänk finns längre 

ner i dokumentet). Vi har bra föreläsare från olika delar av landet som kommer till Stockholm 

och Sachsska barnsjukhuset på SÖS. Vi siktar på att det kommer att vara ett hybridevenemang 

med föreläsningar live på plats men även med möjlighet att delta via Teams eller Zoom för de 

som inte kan /får åka pga. det aktuella smittläget. Vi hoppas ju givetvis att ni kommer hit till 

oss så vi får träffas och mingla lite fysiskt. 

Jag hoppas att ni får en trevlig och lugn ledighet fylld med kärlek och glada upptåg. Kanske 

en skidtur eller härlig promenad…. 

  

Vi ses nästa år. 

 

Mvh 

 

Thomas Airio 
Ordförande i Habilitering och pediatriksektionen 

 

 

Resestipendium 

 
Stipendiet kan sökas för omkostnader såsom resa, logi och deltagaravgift, men ej förlorad 

arbetsinkomst. Det 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 1 

 
Den 26–27 november 2021 fick jag förmånen tack vare HaboPed-sektionen att åka jag iväg på 

kursen ”Barn och ungdomars skador och rehabilitering” på Sport- och rehab kliniken i 

Stockholm. Jag hade hört mycket bra om kursen tidigare och mina förväntningar uppfylldes! 

Under kursen deltog 20 fysioterapeuter som kom från olika delar av landet. Föreläsare under 
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kursen var fysioterapeuterna Ewa Heidvall, Anna-Karin Wikström och Anna Hellsten samt 

ortoped Per Mats Janarv. Utbildningen pågick under två heldagar och upplägget var fördelat 

med föreläsningar första dagen och sen även under förmiddagen på andra dagen. Kursen 

avslutades sedan med workshop där vi gick igenom olika behandlingsmetoder och tips på 

varierande övningar för behandling av bål och nedre extremitet med fokus på att anpassa det 

utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.  

 

Föreläsningar under kursen: 

• Åldersanpassad träning. Ewa Heidvall 

• Skador och rehabilitering hos barn och ungdomar, nedre extremitet och bål. Anna-

Karin Wikström 

• Barnortopedisk kirurgisk bedömning och behandling. Per Mats Janarv 

• Skador och rehabilitering hos barn och ungdomar, övre extremitet. Ewa Heidvall 

• Patellaluxationer, rehabilitering, operationer. Mina erfarenheter av icke idrottande 

barn och ungdomar. Anna Hellsten.  

Efter kursen har jag fått ökad kunskap om vanliga skador gällande både traumatiska skador 

och överbelastningsskador för barn och ungdomar. Jag har även fått en ökad kunskap om 

diagnostisering och funktionsanalys samt hur man kan åldersanpassa träningen. Det var 

inspirerande att få träffa och höra hur andra kollegor arbetar med barn och ungdomar på andra 

ställen i landet och att få ett större kontaktnät för utbyte av kunskap och erfarenheter.  

Stort tack till HaboPed-sektionen för bidraget som möjliggjorde att jag kunde gå på kursen, 

det var mycket lärorikt och jag rekommenderar fler att gå på kursen!  

 

Louise Skyborn, leg. fysioterapeut, Drottning Silvias barnsjukhus.  

 

 
 

Rapport från resestipendiat 2 
 

 

Boost och fördjupningsdag Dans för Hälsa 27–28 november 2021. 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Socialstyrelsen rapporterar att psykisk ohälsa 

hos 10–17 åringar har ökat med 100 % på tio år (2017). Man har sett en kraftig ökning av 

förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga de senaste åren. 

I mitt arbete som sjukgymnast i primärvården, med inriktning barn och unga, träffar jag 

många som söker för psykosomatiska besvär och/eller oro, ångest och nedstämdhet.  
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Anna Duberg, Medicine Doctor och fysioterapeut, är grundare av Dans för Hälsa och 

ansvarar för dess metod och kurser. Dans för Hälsa är resultatet av en treårig randomiserad 

kontrollerad interventionsstudie, ”Dansprojektet”, som riktade sig till flickor 13–18 år med 

stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultaten visade att regelbunden dans gav hälsoeffekter för 

tonårsflickor med kroppsliga och emotionella besvär samt att interventionen var hälso-

ekonomiskt effektivt. 

Dans för Hälsa är en icke farmakologisk metod där man vill stärka skyddsfaktorer för hälsa 

såsom social gemenskap, fysisk aktivitet och minska negativa tankemönster. Det är inget krav 

på prestation när man deltar. 

Metoden används över hela Sverige för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor, dels som 

komplement inom elevhälsan, dels inom primärvård samt barn- och ungdomspsykiatri.  

Hösten 2019 deltog jag i Dans för Hälsas instruktörskurs som innehöll teoretisk 

forskningsbaserad kunskap och råd för implementering av metoden för att kunna starta 

verksamhet. Som färdig instruktör kan man delta på boost-dagar som innehåller 

kompetensutveckling, nätverkande, diskussioner, metodpåminnelse och inspiration.  

 

I november var det äntligen dags för boost och tack vara lättade restriktioner kunde jag delta 

fysiskt! Första dagen började med en lägesrapport från deltagarna. Några av oss har varit 

igång med metoden ett par terminer medan några är på gång att starta upp. Anna Duberg 

presenterade vetenskapliga uppdateringar. Därefter var det Sofie Larsson från Tierp som 

delade med sig av värdefulla råd för de som ska starta Dans för Hälsa på sin ort samt för de 

som är igång men har svårt med implementeringen. Mycket inspirerande föreläsning och bra 

användbara tips! 

Eftermiddagen ägnades åt en härlig dans-boost där vi deltagare fick dela med oss av och delta 

i uppvärmningsdanser, koreografier, övningar, avslappning och en guidad meditation.  

 

Andra dagen var en fördjupningsdag med Marian Papp, Medicine Doctor, folkhälsovetare och 

forskare inom yoga och mindfulnesstekniker. Marian skriver i Fysioterapi 1,2021 att 

”Yogabaserade övningar kan användas som en möjlighet till att förbättra fysisk 

funktionsförmåga, upplevd livskvalitet samt för att förbättra mental hälsa och hantera stress”. 

Hon hänvisade oss deltagare att ta del av hela artikeln. 

Marians föreläsning handlade om interoception – det inre medvetandet. Uppmärksamhet på 

proprioception och interoception är centrala delar i kroppsbaserade metoder.  

Grunda andetag (till följd av exempelvis stress, ångest, KOL) och stel bröstkorg kan vara 

orsak till att diafragman inte kontraheras fullt ut. Långsam andning med näsan stärker 

diafragman. Vi fick prova på olika rörelseövningar för att kunna använda diafragman optimalt 

vid andning. 

Vid djupandning påverkas vagusnerven och stress, depression och ångest kan minska. 

Vagusnerven kontrollerar hjärtfrekvensen, de flesta inre organen och talet. Den börjar i 

hjärnstammen och går hela vägen ner till magen. Vagusnervens aktivitetsnivå förbättras av 

avspänningstekniker och träning, sympatiska nervsystemet lugnas ner. Vid depression och 

hjärtsjukdomar försämras vagusnervens aktivitetsnivå och sympatiska nervsystemet ökar.  
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Marian blandade teori med praktiska övningar vilket var mycket uppskattat hos oss deltagare. 

Vi fick prova olika kroppspositioner för aktivering av nervsystemet samt hur man kan 

modifiera dessa beroende på hälsotillstånd. Vi fick prova inversioner, upp och nedvänd 

position, där man placerar huvudet under hjärtat. Det sägs stimulera sympatiska nervsystemet 

och gör oss piggare. Exempel på inversioner är hand- och huvudstående, enklare inversioner 

är nedåtgående hund och stående framåtböjning.  

 

På eftermiddagen var det en 75-minuters Dans för Hälsa lektion för oss instruktörer (ledd av 

Frida Ekholm och Anna Duberg). Vi fick instruktion att bara ”hänga med” och vara deltagare 

och inte instruktörer som i vanliga fall. Vi alla tyckte det var härligt! 

 

För mig var det en mycket givande helg. Jag har fått med mig inspiration från danser och 

övningar. Motivation, tips, råd och stöttning från föreläsare och övriga deltagare, så 

värdefullt! Jag ser fram emot nästa termin då ”min” dansgrupp fortsätter. Jag är glad och stolt 

över att arbeta med metoden ”Dans för Hälsa”. 

Jag använder sedan tidigare yogabaserade övningar som en av de interventioner jag jobbar 

med, både individuellt samt i grupp. Jag har använt mig av en del övningar från 

fördjupningsdagen och Marian inspirerade mig att fördjupa mig ytterligare. 

 

 

Jessica Ternström                                                      

Leg. Sjukgymnast 
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Bokrecension 
Må bra nu: er glädje, mindre stress.  Författare: Monica van der Pals 

Utgiven av Palmkronas förlag, 2021 

 
 

Må bra nu: mer glädje, mindre stress är en bok som jag skulle rekommendera dig som vill 

träna på att stanna upp i nuet, reflektera över stunden och arbeta med något område att bli 

bättre på i vardagen. Författaren Monica van der Pals är legitimerad fysioterapeut och 

mindfulness-lärare och har byggt upp boken som ett 8 veckors program där du som läsare 

varje vecka riktar din uppmärksamhet lite extra mot ett specifikt område, exempelvis andning, 

stress eller tankar och känslor. 

Varje vecka presenteras praktiska övningar, vilka läsaren kan välja att lyssna på eller läsa i 

boken. För mig som ofta har många tankar samtidigt var övningarna lagom långa för att 

lyckas hålla fokus genom hela. Längden på maximalt 20 minuter var också välfungerande för 

att lyckas få till träningen praktiskt i min vardag. 

Det krävs ingen förkunskap inom mindfulness eller fysioterapi för att kunna ta till sig 

innehållet i boken och avsnitten är korta. Fokus ligger på att fundera kring veckornas frågor 

och övningar. Boken är skriven på ett enkelt sätt riktad till vuxna, men en del av övningarna 

ser jag skulle vara användbara även för ungdomar. 

Sammanfattningsvis var bokens 8 veckors program en positiv upplevelse för mig med lagom 

krav för att genomföra utan att känna någon stress kring att hinna med. 

 

/ Camilla Melin 

 

Tips 
 

 

 

Fritidsbanken  

2013 öppnades den första fritidsbanken i Deje i Värmland. Sedan 

dess har det spridit sig till flera städer runt om i Sverige. Idag 

finns Fritidsbanken på över 100 ställen från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Fritidsbanken 
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är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsutrustningar. Där kan du låna utrustning gratis 

i en lånetid på 14 dagar. Vad som finns i sortiment skiljer sig från ort till ort beroende på vad 

för utrustning som fritidsbanken har fått in då den mest utrustningen är skänkt.  

Idag finns begränsad tillgång till fritidshjälpmedel och parasportutrustning hos 

Fritidsbankerna i Sverige. Därför gör nu Fritidsbanken Sverige en satsning med stöd från 

Arvsfonden. Projektet är ett flerårigt projekt som har till syfte att öka tillgången av 

parasportutrustning och fritidshjälpmedel som bidra till att personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar ska kunna prova på olika aktiviteter.  

Mer information hittar du på: www.fritidsbanken.se 

 

 

Frukostföreläsning      

                                                                                                                                                                                                                                          

Första fredagen varje månad har Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) bjudit in till en digital frukostföreläsning om aktuell 

forskning inom området God och Nära vård under 2021. 

Föreläsningen är en timme, där en del av tiden finns för 

reflektions- och frågestund. I nuläget oklart om detta kommer att fortsätta under år 2022. Men 

håll ögonen öppna på SKR´s hemsida. 

Den 3e december höll fysioterapeut Ulrika Walbing och barnsjuksköterskan Stefan Nilsson en 

frukostföreläsning om deras projekt kring HOPE – Help Overcoming Pain Early. HOPE utgår 

från en personcentrerad etik och syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att 

hantera och påverka sina besvär med återkommande smärta. Denna intervention är utvecklad 

av en expertgrupp med skolsjuksköterskor, fysioterapeuter, pediatriker och hälsocoach utifrån 

intervjuer som utförts med ungdomar och skolsjuksköterskor. HOPE består utav ett 

utbildningsmaterial som innefattar 4 olika områden: personcentrerade samtal, 

genusperspektiv, stress- och smärtfysiologi och stress- och smärthantering. Detta 

utbildningsmaterial är gjord till skolsjuksköterskor.  

För mer information om HOPE: www.gu.se/forskning/hope-help-overcoming-pain-early 

För mer information om frukostföreläsningar via SKR: 

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang.49623.html 

 

 

Kurs 

 

Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom -ett fysioterapeutiskt perspektiv 

Barn och ungdomars psykiska hälsa är ett omdebatterat ämne just nu. Allt fler unga mår dåligt 

och lider av psykisk ohälsa. För att inte dessa problem ska eskalera är det högt prioriterat att 

på ett tidigt stadium ta hand om dessa barn inom elevhälsa och primärvård men även inom 

specialiserad vård såsom barnklinik, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri. För att 

sprida kunskap om fysioterapeutens roll vid psykisk ohälsa och psykiska problem hos barn 

och ungdomar har institutionen för NVS, sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet 

anordnat kursen ”Att främja psykisk hälsa hos barn och unga -ett fysioterapeutiskt perspektiv” 

7,5 hp. Det huvudsakliga fokuset på kursen var att främja barn och ungdomars tillit till sin 

http://www.fritidsbanken.se/
http://www.gu.se/forskning/hope-help-overcoming-pain-early
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang.49623.html
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egen kropp och förmåga att påverka sin situation. Utbildningen som 2021 arrangerades för 

andra året var i huvudsak förlagd distans med en inspirerande praktisk dag i Stockholm. Som 

en röd tråd genom hela utbildningen hade kursdeltagarna ett patientfall som diskuterades i 

handledningsgrupper med både praktiska och teoretiska vinklingar. Kursen inriktade sig på 

vanliga besvär som fysioterapeuter möter hos målgruppen såsom stressrelaterade besvär, 

posttraumatiskt stressyndrom, återkommande smärta, neuropsykiatrisk problematik, 

oro/ångest, nedstämdhet/depression och sömnbesvär. Kursen hade en god teoretisk och 

vetenskaplig grund med flera namnkunniga föreläsare. Kursdeltagarna har blivit stärkta i 

övertygelsen att vi som fysioterapeuter har mycket att bidra med när det gäller barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa både gällande preventiva och behandlande insatser.  

Kursen kommer att ges igen hösten 2022. 

 

/ Annica Jernberg och Marita Västerbo 

 

 

Fysioterapi 2021 
 

 

Under fysioterapidagarna föreläste Anna-Karin Kroksmark och 

Meta Nyström Ek om Muskelstyrkemätning med myometer hos 

barn och ungdom. Deras tanke var att det skulle vara ett praktiskt 

föredrag där vi som deltagare skulle få känna och använda 

myometern i praktiken. Men pga. rådande omständigheter blev det 

en digital teoretisk genomgång av myometermätning. 

Att mäta muskelstyrka hos barn och ungdomar är viktigt för att 

kunna följa ett sjukdomsförlopp, ställningstagande till och 

utvärdering av behandling.  

Det finns olika sätt och tester att mäta muskelkraft och varje test är 

lämpliga för olika saker. Myometern är en handhållen apparat som är enkel att använda 

kliniskt. Den ställer heller ej samma krav på balans och ledrörlighet som funktionella tester 

ibland kan göra. Den kan ge mätvärdena mer precision än 0-5 skalan. För att använda 

myometern gäller det att terapeuten är starkare än patienten, detta kan göra det svårt när vi 

mäter muskelstyrka hos starka ungdomar.  

Anna-Karin och Meta har gjort en studie på 150 barn för att få fram referensmaterial kring 

muskelstyrka hos barn från 5–15 år med typisk utveckling. Det variabler som bäst kunde 

prediktera styrka var ålder och vikt. Över 13 års ålder spelade även kön en roll. Detta i sin tur 

gjorde att dom kunde göra ett material med ekvationer för att kunna beräkna den predikterade 

muskelstyrkan för olika muskelgrupper.  Detta är ett bra material som vi kan använda oss av 

när vi mäter muskelstyrkan hos barn med funktionsnedsättningar. Då vi kommer kunna 

jämföra deras resultat med det predikterade värdet. Anna-Karin och Meta har använt detta 

mycket när dom har träffat barn med neurologiska funktionsnedsättningar som 

neuromuskulära sjukdomar och cerebral pares.  
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I en studie som Meta har skrivit så har hon kollat på muskelstyrka i de olika GMFCS-

nivåerna. Där hon såg att barn med GMCFS nivå 1 ofta låg på en muskelstyrka mellan 75–

100%, GMFCS nivå 2 låg på en muskelstyrka på 50–74% medan GMFCS nivå 3 låg under 

50% i muskelstyrka. Vilket visar att barn behöver ha en muskelstyrka på över 50% för att vara 

en gångare utan hjälpmedel.  

För mer information om muskelstyrkemätning med myometer för barn och ungdomar kan du 

söka på deras studier: 

Walking ability is related to muscle strength in children with cerebral palsy Gait & Posture. 

2008 oct;28(3):366-7. Eek Mn, Beckung E. 

Isometric Muscle Torque in Children 5 to 15 years of age: Normative Data Archives of 

Physical Medicine and rehabilitation. 2006 Aug;87(8):1091–9 Eek Mn, Kroksmark A.K, 

Beckung E. 

 

/ Ebba Kling Odencrants  

 

Under Fysioterapi 2021 anordnade sektionen en halvdagsutbildning i bedömningsinstrumentet 

Alberta Motor Infant Scale (AIMS). Lena Bengtsson leg, sjukgymnast, MSc och Stina Törner, 

leg. Fysioterapeut, MSc som både är specialister i pediatrik, höll i utbildningen. Båda arbetar 

på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. 

AIMS är ett bedömningsinstrument för att observera och bedöma motorik hos de mindre 

barnen. Själva utbildningen bestod av en inspelad föreläsning som innehöll en genomgång av 

bedömningsinstrumentet AIMS där teori varvades med filmer och praktisk bedömning. Under 

själva Fysioterapi2021 gavs sedan en diskussionsstund live där det gavs möjlighet att ställa 

frågor för de som tagit del av föreläsningen. 

 

/ Ida Edvinsson 

 

 

 
   

General Movements (enl. Hadders-Algra) 
 

I oktober anordnade Sektionen för habiliteringen och Pediatrik en två-dagars digital 

utbildning i General Movements (bedömning enligt Mijna Hadders-Algra). 
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General Movements är en metod som används för att observera det lilla barnets spontana 

rörelsemönster från vecka 28 till ca 4 månaders ålder. Utbildningen bestod av 

litteraturläsning, föreläsningar, egenstudier off-line samt studier tillsammans för observation 

av rörelsemönster och diskussioner.  Kursledare var Mijna Hadders-Algra MD PhD, 

University of Groningen. 

Det var många intresserade av kursen och platserna var begränsade till 20 deltagare så vi 

kunde tyvärr ej erbjuda alla en plats. Då kursen i första hand vände sig till 

sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar på Neonatalavdelning eller som träffar de allra 

minsta barnen (för tidigt födda till ca 4 månader) så gavs förtur till de som jobbar på dessa 

enheter.  

/ Ida Edvinsson 

 

Tankar från en kursdeltagare;  

 

Kursen var väl genomtänkt med ett upplägg där man först fick ta del av en teoretisk bakgrund 

och forskning, innan man gick vidare för att använda instrumentet. Bakgrunden var väldigt 

gedigen, vilket gav oss en bra grund. 

Kursledaren uppmuntrade till frågor och svarade engagerat på alla frågor, hon var mycket 

tydlig med att det är svårt i början att se och att det är bra att ha fel för att utvecklas. 

Kursledaren hade högt i tak och bidrog till en stämning där alla vågade försöka. Det var okej 

att svarade fel, det viktiga var resonemangen kring det vi såg. Kursledaren kopplade även det 

vi kunde se hos barnen till den teoretiska bakgrunden, vilket ökade förståelsen för vad det är 

vi ser i barnens rörelse. 

Det var mycket givande med alla de videos som vi fick se och analysera tillsammans, 

kursledaren hade ett bra sätt att få alla delaktiga och det fungerade bra med antalet deltagare. 

Det var bra med allt material som man fick tillgång till innan, och det USB-minne med filmer 

som man kan träna sig på och gå tillbaka till när man funderar över något. 

  

Det var väldigt intensivt att ha två så informations- och reflektionstäta dagar efter varandra, 

kanske hade det kunnat vara bra med en dag emellan för att hinna smälta kunskapen. Under 

de två dagarna kunde man tydligt märka att inlärningskurvan gick uppåt, fler rättbedömda 

filmer i slutet. Det är dock svårt att veta om man gör rätt bedömningar i framtiden, särskilt för 

de som inte har kollegor på plats att bolla med. 

För de där det finns möjlighet kan det vara bra att sitta tillsammans under kursen, det är lättare 

när man kan analysera och tänka tillsammans. Man lär sig mycket genom att diskutera. 

Det hade varit önskvärt med en uppföljning efter c: a en månad där man kunnat ta med egna 

filmer och bedöma tillsammans med kursledare och kursdeltagare under en halv dag t. ex. 
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Kvalitetskonferens 
 

 
 

Kvalitetskonferensen är en nationell mötesplats för inspiration, utveckling och 

erfarenhetsutbyte mellan landets habiliteringar och anordnas av Föreningen Habilitering i 

Sverige vart tredje år. Den 16–17 september 2021 hölls kvalitetskonferensen för första gången 

digitalt. Konferensen sändes live från Malmö och bjöd på två inspirerande dagar med 

utveckling och erfarenhetsutbyte mellan landets habiliteringar under temat från ord till 

handling! 

Programmet innehöll fem huvudtalare, 60-talet presentationer om forsknings- och 

utvecklingsarbeten, en teaterföreställning, en paneldiskussion och moderator för hela 

konferensen var Johan Wester. 

Exempel på ämnen som det förelästes om var t.ex. hur livet kan ”lagga” för unga med 

intellektuell funktionsnedsättning, när man inte hänger med i den moderna tekniken, hur 

robotik och AI skulle kunna användas vid t.ex. social träning för personer med autism. 

De korta presentationerna var samlade i ”block” med liknande ämnen som t.ex. Insatser för 

föräldrar, dysfagi och gastrostomi, psykisk ohälsa, barnarbetsrätt och sexuell hälsa samt 

insatser på distans för att bara nämna några. 

Det fungerade väl med den digitala lösningen och man kunde då lyssna på fler korta föredrag 

än om man varit på plats. Det fanns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna i chatten även 

om själva föreläsningen var förinspelad. 

Men, även om det fungerade väl så hoppas jag att vi kan ses på plats nästa gång! 

 

/ Cia Mårtenson. 
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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! 

 

 

 

 

Haboped på Facebook 
 

 
Vi blir stadigt fler och fler som är med i gruppen och det kommer fler och fler frågor. Där kan 

man även hitta tips på artiklar, föredrag, kursen med mera. Just nu i skrivande stund är vi 365 

medlemmar! 

Har du ansökt men inte blivit insläppt i gruppen så beror det troligtvis på att du glömt att 

besvara medlemskapsfrågorna. Så sök igen! 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju6PXM4fPiAhVPwsQBHf71CZwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwju6PXM4fPiAhVPwsQBHf71CZwQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fattvaljalycka.blogspot.com%252F2018%252F11%252Fditt-fel-mitt-problem.html%26psig%3DAOvVaw03ugLY7aCvMagLXzjFrYUn%26ust%3D1560972431650297&psig=AOvVaw03ugLY7aCvMagLXzjFrYUn&ust=1560972431650297
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 Program Haboped-dagar 27–28 januari 2022 

 

Tema; Ortopedi med inriktning barn och 

ungdomar.  

 

Torsdag 27 januari; 

9.00-10.00 Fika och registrering 

10.00-12.30 Traumaortopedi; Barnortoped Ebba 

Fridh (Drottning Silvias Barnsjukhus) 

12.30-13.30 Lunch SöS matsal (ingår) 

13.30-17.00 Fysioterapeuter Anna-Karin 

Vikström och Anna Hellsten föreläser 

”Ortopediskt smått och gott ur ett fysioterapeutiskt perspektiv.” t.ex. apofysit, patellalux m.m. 

17.00-18.00 Mingel och Nätverkande. 

 

Posterutställning i Aulan. 

 

Fredag 28 januari; 

08.30-10.00 Barnortoped Per Åstrand (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) föreläser; När är det 

dags för ortopediska operationer för barn med motorisk funktionsnedsättning 

10.00-10.30 Fika och Posterpresentation 

10.30-11.30 fortsatt föreläsning av Per Åstrand. 

11.30-13.00 Årsmöte inkl. matig smörgås för anmälda medlemmar. 

13.00-15.30 Fysioterapeuter Katina Pettersson och Erika Cloodt, ” Ryggen vid CP ur ett 

livsperspektiv” med mera 

15.30-15.45 Avslutning och sammanfattning av dagarna. 

 

För mer utförligt program var god se på vår hemsida, under Haboped-dagar. 

 

Anmälan via länken:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUfrgGmmKYp2PTZNEpCdP9A2lIcoW5nP8

miUuwd8cQ0tXxyA/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 

Varmt Välkomna! 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUfrgGmmKYp2PTZNEpCdP9A2lIcoW5nP8miUuwd8cQ0tXxyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUfrgGmmKYp2PTZNEpCdP9A2lIcoW5nP8miUuwd8cQ0tXxyA/viewform?usp=sf_link
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Nätverk 

Vill du ha kontakt med andra fysioterapeuter som har samma intresseområde som du? 

Kontakta kontaktpersonerna för respektive nätverk nedan. 

 

Barnkardiologi annika.bredfeldt@skane.se  

Barn och ungdomar med smärta eva.bliding@skane.se 

Ehlers-Danlos syndrom  elke.schubert@vgregion.se 

Elevhälsa  eva.storulv@engelholm.se 

Motorik vid NP-diagnos susanne.nordgren@vgregion.se 

Oralmotorik/nutrition  siv.edvinsson@orebroll.se 

Rett syndrom  

(m.fl. syndrom, se hemsidan) lena.svedberg@regionjh.se 

Spädbarn 0-1 år kine.johansen@akademiska.se 

Torticollis  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. 

 

Om någon känner till några förändringar gällande nätverken, kontakta gärna sekreterare Cia 

Mårtenson så att vi kan hålla listan aktuell! 

 

               

 

 

 

 

                     

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTueG64_PiAhVOfZoKHYg6DKQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwallhere.com%2Fsv%2Fwallpaper%2F459189&psig=AOvVaw1SvB1QzD7luuUusrr_O2kE&ust=1560972874962645
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Vi i Styrelsen önskar er alla en riktigt God 

Jul och ett Gott Nytt År! 

 

 

 

  
 

 
 

 

Fysioterapeuternas 
Sektion för Habilitering och Pediatrik 
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Styrelsens kontaktuppgifter 

 
Ordförande: 

Thomas Airio 

Sjukgymnastiken 

Sachsska barn och ungdomssjukhuset 

118 83 Stockholm 

Kassör: 

Ebba Kling Odencrants 

Barn- och Ungdomshabiliteringen 

Region Värmland 

Sommarovägen 49 

652 30 Karlstad. 

 
Sekreterare: 

Cecilia Mårtensson (Cia) 

Habiliteringscenter Haninge för barn  

Handen terminal 4 

136 40 Handen 

Ledamot;  

Camilla Melin 

Föräldraledig, nås via haboped-mailen. 

 

 
Ledamot; 

Ida Edvinsson 

Fysioterapi barn 

Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus 

Behandlingsvägen 7  

416 85 Göteborg 

 

Ledamot; 

Annika Jernberg Grönlund 

Habiliteringen 

Örnsköldsviks sjukhus 

Sjukhusgatan 1 

89189 Örnsköldsvik 

Ledamot: 

Marita Västerbo 

Region JH 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Köpmansgatan 24 

831 30 Östersund 

 

 

 

Valberedning: 

 

Peter Nordqvist 

peter.nordqvist(at)vgregion.se 

 

Stina Thörner 

stina.thorner(at)vgregion.se 

 

Mail till Styrelsen: 

 

haboped@fysioterapeuterna.se 

 

 

mailto:haboped@fysioterapeuterna.se

