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2018-01-25 till 2019-01-30 

Sektionen för Habilitering och Pediatrik  

Styrelsen för sektionen habilitering och pediatrik har bestått av 6 personer under 
verksamhetsåret. Ordförande Stina Törner, sekreterare Lena Hedström, kassör 
Hanneke Andriesse, ledamöter Thomas Airio, Cia Mårtensson samt suppleant Peter 
Nordqvist.  En post har varit vakant under året 2018. Till styrelsen (men inte 
deltagit aktivt på våra möten) hör också vår web-ansvarige Stina Hilding samt 
valberedning Annika Isberg.   
 
Möten  
Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten varav fyra "levande" möten, 
resterande mötestillfällen har skett genom telefonkonferens. För att uppnå syftet att 
”Bidra till utveckling av fysioterapi inom habilitering och barnmedicin samt att främja 
samarbetet mellan pediatriska fysioterapeuter såväl nationellt som internationellt” 
har sektionen arbetat med de mål som varit satta som verksamhetsmål. (vg se 
verksamhetsplan och budget).  
 
Fortbildning och utbildningsdagar 
Haboped-dagar 
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 
Saschska 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 givande diskussioner medlemmar emellan.  
 
Barnklinikdagar 
Barnklinikdagarna arrangerades i år av Barnkliniken i Västerås, 17-18 april. 
Programmet var innehållsrikt och bjöd bl.a. på föreläsning om ”TBE hos barn” av 
Åsa Fowler, ”Mötet med barnet” av Åsa Bartonek och Anette Stolpe samt ”Smärta 
och smärtbehandling till barn” av Stefan Lundeberg. Det beslutades att 
stafettpinnen för kommande barnklinikdagar (2019) lämnas över till Barnkliniken i 
Lund.  
 
  
 



Work-shop Neonatal uppföljning 
Utifrån medlemmarnas önskemål så arrangerade sektionen 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 bestående 
av Veronica Hermansson (Västra Götalands region, VGR, Ebba Malmberg 
(Stockholms läns landsting, SLL), Ann-Louise Weiland (SLL), Maria Örtqvist (SLL), 
Cecilia Montgomery (Akademiska sjukhuset Uppsala), Jenny Ottervik (Region 
Skåne), Maria Evald (Region Skåne) och Katarina Svensson (Region Östergötland). 
Arbetsgruppen kommer att sammanställa dagen diskussioner och gå vidare med 
dessa resultat till Svenska neonatalföreningen och Socialstyrelsen.  
 
Krumeluren  
Sektionens tidning har kommit ut i två nummer för året 2018. Dessa skickas digitalt 
ut till medlemmar och sparas även på sektionens hemsida.  
 
Resestipendium 
Resestipendium har delats ut till fyra medlemmar, två under våren och två under 
hösten.  
 
Anna Haavisto Olow, fysioterapeut Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus,  
Göteborg – beviljas medel för att visa abstract på konferensen European Paediatric 

Rheumatology Congress 
 
Erika Cloodt, fysioterapeut Växjö beviljas medel för att presentera arbete på 
konferensen European academy of childhood disability (EACD).  

 

Lena Bengtsson, fysioterapeut Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Göteborg – beviljas medel för att för deltagande i utbildningen ”Infant Motor Profile 
(IMP)” i Groningen, Nederländerna.  
 
Veronica Lundberg, fysioterapeut Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands 
Universitetssjukhus Umeå, för deltagande i konferensen International Symposium on 
Pediatric Pain, i Basel, Schweiz.  
 
IOPTP  
Sektionen har under året betalat medlemsavgift till IOPTP. 1 dollar per medlem.  
 
Media 
Sektionen har under året haft förmånen att ha en web-ansvarig som hjälpt 
sektionen att hålla hemsidan uppdaterad. Detta har varit väldigt värdefullt då 
hemsidan är arena för information utåt samt inåt och en stor hjälp i 
kommunikationen med våra medlemmar. Web-ansvarig kommunicerar med 
styrelsen, men har inte deltagit på våra styrelsemöten.  
 



Sektionen har en sluten grupp för medlemmar på ”Facebook”. Denna grupp är till för 
att medlemmar ska kunna ställa frågor och delge kunskap samt dela värdefulla tips 
och råd med varandra.  
 
Kontaktombud  
Sektionens styrelse har fått signal om att kontaktombud inte längre får 
förfrågningar av medlemmar i sakfrågor. Uppfattningen är att frågor av medlemmar 
istället lyfts genom sektionens slutna grupp på ”Facebook”. Det sker en pågående 
diskussion om vilken kontaktombudens roll ska fungera fortsättningsvis.   
 
Övrigt  
Sektionen har under året varit representerad vid två professionsråd och haft 
kontinuerlig kontakt med förbundet Fysioterapeuterna. Under året som gått har 
mycket tid lags på revideringen av den gällande specialistordningen där styrelsen 
lyft fram vikten av att verka för pediatrisk vidareutbildning för att möta behovet av 
fysioterapeuter med pediatrisk kompetens både inom elevhälsa och primärvård.  
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