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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 sjukgymnastik inom pediatrik, samt att främja samarbetet mellan pediatriska 

sjukgymnaster såväl nationellt som internationellt. Sektionen ansvar 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 

 

2015 inleddes med HaboPed-dagarna i Stockholm. Och vilken start det blev! Temat för 

dagarna var motorisk utveckling och motoriska bedömningsinstrument. Det kom 120 

medlemmar och dagarna blev fulltecknade. Som en del av sektionens styrelse blev jag glad 

över att så många medlemmar anmälde sig och att vi kunde erbjuda fortbildning som det 

fanns ett stort intresse för. Dagarna innehöll en längre föreläsning om motorisk utveckling 

som framförallt lyfte värdet av fysioterapeuters unika kunskap och vikten av tidiga insatser. 

Vi var många som kände oss inspirerade och upplyfta efter dagens slut. Dag två innehöll fyra 

givande workshops med praktiska inslag kring användning av motoriska standardiserade 

bedömningsinstrument. Ett stort tack till alla duktiga föreläsare som inte bara hjälpte oss en, 

utan två gånger! Vi höll en komprimerad utbildningsdag i november för att kunna erbjuda de 

medlemmar som inte fick plats i januari en andra chans i november.  

Under våren höll vi ytterligare ett utbildningstillfälle; denna gång en praktisk kurs som vi 

kallat för "Åldersanpassad träning" i Järfälla. Kursen uppskattades verkligen då vi inte är 

bortskämda med praktiska kurser inom pediatrisk fysioterapi. Jonas Enqvist föreläste och 

ledde engagerat gruppen genom flera roliga och svettiga övningar. Då vi tar upp träning och 

fysisk aktivitet vill jag passa på att nämna nyheten kring uppdaterade riktlinjer för fysisk 

aktivitet för barn och ungdomar. Den nya rekommendationen finns att läsa på 

www.fyss.se. Vi som fysioterapeuter har ett ansvar i att vara uppdaterade och verka för barns 

hälsa genom att sträva efter dessa rekommendationer utifrån barnets egna förutsättningar. 

Spännande att se hur dessa nya riktlinjer kan hjälpa oss i det arbetet!  

 

http://www.fyss.se/
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Under Fysioterapidagarna arrangerade två av styrelsens medlemmar en av konferensens 

heldagsutbildningar som hölls under fredagen. Dagen var mycket givande och tre föreläsare 

hjälpte oss att få fördjupade kunskaper i hur vi kan bemöta, undersöka och behandla 

Långvarig, icke-malign smärta hos barn och ungdomar. Ett viktigt kunskapsområde som berör 

vårt arbete oavsett arbetsplats eller diagnos hos de barn och ungdomar vi möter.  

Genom vår hemsida har vi direktkontakt med er medlemmar och vi är mycket glada att även 

vår Facebook-sida har börjat ta fart. Facebook-sidan är en sluten grupp och informationen 

delad endast mellan de medlemmar som ingår i gruppen. Du ansöker enkelt genom en 

förfrågan, får ett mail där du bekräftar ditt medlemsnummer och därefter läggs du till 

gruppen. Lätt som en plätt! På sidan har det under året dykt upp en del intressanta trådar där 

medlemmar ställt frågor som startat diskussion och mycket givande information kring kurser 

mm som sprids och delas. Vi hoppas att denna kommunikationskanal fortsätter med (minst) 

samma givande aktivitet under kommande år!  

Den här tiden på året blir det alltid mycket tid till eftertanke och tillbakablickar. Jag ser 

tillbaka på ett intensivt och händelserikt år som jag delat med en fantastisk styrelse. Jag vill ge 

dem alla rosor man kan tänka sig för deras engagemang, positiva inställning och framåtanda. 

Jag hoppas att många av er medlemmar lockas till att kontakta oss i styrelsen om ni har frågor 

kring vårt arbete eller själva vill arbeta tillsammans med oss. Det är otroligt givande och 

utvecklande när man arbetar tillsammans med en sådan grupp som jag fått tillfälle att göra.  

Nästa stora tack går till er medlemmar. Vi behöver er för att få idéer om nya utbildningar, för 

att kunna lyfta frågor som känns viktiga och framförallt att tillsammans vara en nytänkande 

och aktiv sektion!  

Så njut av julledighet och ett nytt år fullt av förväntningar och löften om nya tider!  

 

Med bästa hälsningar  

Stina Törner 
Ordförande  
Fysioterapeuternas sektion för Habilitering och Pediatrik 
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Fysioterapeuternas sektion för Habilitering och Pediatrik 
kallar till ÅRSMÖTE i Stockholm 

Torsdagen den 28 januari 2016 kl 12.00 – 13.30 
 
 
Dagordning 

§ 1  Årsmötets öppnande 

§ 2  Val av mötesordförande och 

mötessekreterare 

§ 3  Val av justeringsmän 

§ 4  Justering av röstlängd 

§ 5  Godkännande av kallelse och dagordning 

för årsmötet 

§ 6  Verksamhetsberättelse 

§ 7  Kassarapport 

§ 8  Revisionsberättelse 

§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för avgående 

styrelse 

§ 10 Fastställande av inkomst och utgiftsstat 

§ 11  Val av styrelseledamöter 

§ 12  Fastställande av förslag till två   

        revisorer 

§ 13  Fastställande av förslag till firmatecknare 

och attestberättigade  för sektionen 

§ 14  Val av valberedning 

§ 15  Tidpunkt och plats för nästa årsmöte 

§ 16  Inkomna motioner 

§ 17  Frågor väckta av årsmötet 

§ 18  Verksamhetsplanering 

§ 19  Övriga frågor 

§ 20  Årsmötets avslutande 

 

 

 

Årsmötet hålls på Sachsska Barnsjukhuset i samband med HaboPed sektionens anordnande av 

Haboped-dagar. Årsmötet start kl 12.00 

 

Anmälan görs på blankett tillhörande anmälan av deltagande på Haboped-dagarna. 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. 

Verksamhetsberättelse och kassarapport kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från en 

månad före årsmötet. 

 
 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

 

5 

___________________________________________________________________ 

 Krumeluren nr 2, 2015 

 

 

 

 

 
 
 
 

AKTUELLT FRÅN KONTAKTOMBUDSANSVARIG 

Som medlem i sektionen för habilitering och pediatrik har du 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. 

 
Fler medlemmar har nu upptäckt 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 Johanna Willcox eller Christine Jones, 
via Facebook eller mail (se adresser på Styrelsens adresslista sist i denna Krumelur). 
 
 
Kontaktombudsdag 27 januari, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm 
Tid för diskussioner kring frågor som är aktuella från kontaktombuden från hela landet. Det 
praktiska inslaget kommer att följa temat för 2016 års hab-o-peddagar 28 – 29 januari – nämligen 
Andning. Separat Inbjudan kommer till kontaktombuden. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Meddela nytt kontaktombud till Christine Jones, 

christine.jones[at]hotmail.se 

kontaktombudsansvarig i styrelsen 
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Medlemsundersökning angående ett eventuellt namnbyte på Sektionen för 
Habilitering och Pediatrik  
 
På senaste årsmötet väcktes frågan om ett eventuellt namnbyte för sektionen. Frågan har 
diskuterats inom styrelsen i flera år, då namnet ”Sektionen för Habilitering och Pediatrik” 
upplevs långt och otympligt. Utifrån detta har förslaget om att sektionen istället skulle byta namn 
till ”Sektionen för Pediatrik” lagts fram.   

Ett eventuellt namnbyte skulle innebära en bättre överensstämmelse med det uppdrag som 
sektionen har genom verksamhetsbeskrivningen där det står att läsa att: ”Sektionens främsta 
uppgift är att verka för utveckling och spridning av metodik inom pediatrisk 
sjukgymnastik/fysioterapi”. Detta skulle också överensstämma med den specialistkompetens som 
finns i förbundets riktlinjer, nämligen specialist inom pediatrisk fysioterapi. I fackförbundet 
Fysioterapeuternas specialistordning från 2015 står det att läsa att ”Specialiteten pediatrisk 
fysioterapi omfattar arbete med barn och ungdomar med sjukdomar och skador och med fysiska 
och/eller begåvningsmässiga funktionshinder”.  

Pediatrik, eller snarare IOPTP (International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics) 
är också den subgrupp inom WCPT (World Confederation for Physical Therapy) som sektionen 
är medlemmar i.  

Habilitering finns definierat i Hälso- och sjukvårdslagen, och definieras som ”verksamhet som 
kan fås av vissa personer med varaktiga funktionsnedsättningar”. Habilitering syftar med andra 
ord på den verksamhet som en stor del av förbundets medlemmar arbetar inom. En pediatrisk 
fysioterapeut kan dock likväl arbeta inom exempelvis verksamhetsområdena skolhälsovård, barn- 
och ungdomspsykiatri eller barnklinik. Skulle sektionens namn innefatta samtliga 
verksamhetsområden som sektionens medlemmar arbetar inom skulle namnet alltså snarare bli 
ännu längre… Pediatrik beskriver alltså målgruppen, medan habilitering beskriver ett av flera 
verksamhetsområden.  

För de medlemmar inom sektionen som verkar inom andra områden än det pediatriska, förändrar 
ett eventuellt namnbyte inte rätten till medlemskap i sektionen. Däremot sker en tydligare 
profilering mot barn- och ungdomsfrågor, något som inte fångas upp av någon annan sektion.   

Mot den här bakgrunden vill nu styrelsen ta tillfället i akt att höra vad du som medlem i sektionen 
tycker. Vi ber dig därför att gå in på sektionens hemsida och svara på medlemsundersökningen 
angående namnbytet. Klicka här så kommer du direkt till sidan. Du måste vara inloggad för att 
kunna skicka ditt svar. Kryssa för det alternativ som du tycker bäst passar vår sektion, och speglar 
vårt arbetsområde. Vi i styrelsen kommer att anse den här undersökningen som rådgivande inför 
ett beslut på nästkommande årsmöte. 

Medlemsundersökningen finns öppen till och med 18 januari, så innan dess ser vi fram emot ditt 
svar. Viktigt att just du svarar på enkäten och talar om vad du tycker!!! 

/ Styrelsen 

 

 

http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Habilitering-och-pediatrik/Enkat-om-namnandring/
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LOKALT AKTIVITETSSTÖD OCH RESESTIPENDIUM 
Sektionen arbetar för att stärka och öka den professionella kompetensen hos sektionens 

medlemmar inom området pediatrik, genom utbildningsinsatser och 

informationsspridning. Som ett led i detta delar sektionen 2 ggr/år ut Lokalt 

aktivitetsstöd samt Resestipendium till ett maximalt belopp som beslutas av 

årsmötet varje år. Kan sökas av leg fysioterapeut som är medlem i Sektionen 

för habilitering och pediatrik sedan minst 1 år. 

 
Lokalt aktivitetsstöd  

Sektionen vill arbeta för att stimulera och ekonomiskt stödja lokalt anordnade föreläsningar, 

utbildningsaktiviteter eller workshops i hela landet. Aktiviteterna ska i huvudsak rikta sig till 

Fysioterapeuter som är anslutna till förbundet Fysioterapeuterna och arbetar inom habilitering 

eller pediatrik. Vid annonseringen och genomförandet av aktiviteten ska det klart framgå att 

medel beviljats från Sektionen för habilitering och pediatrik. För att få ekonomiskt stöd från 

sektionen krävs en preliminär tids- och budgetplan. På sektionens hemsida finns en checklista 

som kan vara till hjälp när man anordnar en aktivitet. 

 

Lokalt aktivitetsstöd kan sökas för resa, logi (inte kost) samt arvode för inbjuden föreläsare för 

hel eller del av dag (inkluderat skatt och sociala avgifter). Upptryckning av material/åhörarkopior. 

Kostnad för lokalhyra, AV-tekniker och förtäring vid sammankomst.  

 

Ansökningar skickas till sekr. Lena Hedström, lena.hedstrom[at]regionjh.se, senast  

30 april respektive 31 oktober. Beslut om stipendiat tas i maj och november. Ansökan ska vara 

beviljad före planerad aktivitet. Underlag avseende tidpunkt för aktiviteten, syfte, vem som söker, 

målgrupp, omfattning i tid samt specificerad budget ska bifogas ansökan. 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. 

 

 
 

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

arbetsinkomst. 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 
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mål, kostnadskalkyl samt sökt summa. Ansökan skickas till sekr. Lena Hedström, 

lena.hedstrom[at]regionjh.se, 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 
 

Se hela elefanten! En rapport från DCD11, Toulouse, 2-4 juli 2015 

Tack för tilldelat resestipendium!  

Under tre fullspäckade dagar samlade DCD11 ungefär 400 forskare, kliniker och studenter från 

22 länder för att lyssna, diskutera och lära sig mera om Developmental Coordination Disorder 

(DCD). Den elfte internationella DCD konferensen hade titeln:”Developmental Coordination 

Disorder and other neurodevelopmental disorders: a Focus on comorbidity”. En stor del av 

forskningen som presenterades handlade om att förstå orsaken till DCD, orsakssamband och 

vilka konsekvenser DCD kan ha på lång sikt. En fråga som ställdes var hur tar vi hand om 

ungdomar och vuxna med DCD? Något som kommer att bli en utmaning för framtiden. Det var 

många intressanta, givande och tankeväckande föreläsningar, och nedan vill jag presentera det 

som jag har tagit med mig hem.  

I jakten på att hitta orsaken till DCD inser man nu att DCD och andra utvecklingsneurologiska 

diagnoser sannolikt är olika symptom på ett gemensamt bakomliggande problem. Och vilka 

symptom man visar avgör vilken typ av vård man får, vården beror alltså på ”vilken dörr man går 

igenom”. Söker man vård för motoriska problem får man behandling av fysioterapeut eller 

arbetsterapeut, är det uppmärksamhetssvårigheter eller beteendestörning får man behandling av 

psykolog eller om det är språkstörning får man behandling av logoped. Rod Nicolson liknade 

detta med en indisk fabel om blinda män och en elefant, där männen känner på olika delar av 

elefanten och alltså uppfattar den helt olika. I vår vardag kan det vara att en yrkeskategori 

fokuserar på snabeln, någon annan på svansen. Nu är det dags att ta ett steg tillbaka för att se hela 

elefanten! Vi måste se hela barnet. Det vill säga att när vi träffar barn med DCD är sannolikheten 

stor att han eller hon även har andra svårigheter, till exempel inom tal- och språk, lässvårigheter, 

uppmärksamhetssvårigheter etc. Konsensus är nu att komorbiditet är mer regeln än undantaget.  

Amanda Kirby pratade om att ha DCD i vuxen ålder och att DCD är en multisystemstörning. 

Inlärd kunskap ska tillämpas i vuxen ålder, men kan endast tillämpas om den är inlärd på ett 

korrekt sätt på ett tidigare stadium. Det som händer i barndomen påverkar alltså ungdomsåren 

som påverkar personen som ung vuxen och vuxen. I vår behandling måste vi förbereda barnet 

för det som komma skall, både som ungdom men även in i vuxen ålder. Som terapeuter måste vi 

ha som mål att barn ska lära sig nya förmågor för att kunna göra, inte bara för att veta hur de ska 

göras. Personer med DCD lär sig nya saker, men det tar längre tid och det kräver mer träning. 

För Kirby, som för många flera talare, var det tydligt att även barn och vuxna med motoriska 

problem som inte kan diagnosticeras som DCD också har stora primära och sekundära problem.  
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Deborah Dewey berättade om hur vi ser på DCD och andra utvecklingsneurologiska tillstånd 

idag jämfört med tidigare, samt gav olika förklaringar till de problem vi kan se hos dessa 

personer. Personer med utvecklingsneurologiska tillstånd är en heterogen grupp som 

karakteriseras av bristande kognitiv, kommunikation, social och/eller motorisk förmåga, och 

komorbiditeten mellan dessa är hög. Dewey presenterade fyra olika förklaringsmodeller för  

 

 

orsaken till dessa tillstånd: genetisk, neurobiologisk, beteende och/eller miljön. Michel Habib 

redovisade det lilla vi i nuläget vet om orsaken till DCD förklarad genom neuroradiologi. Det 

finns idag fortfarande ont om forskning kring detta, men det som har visats tydligast är att 

personer med DCD visar bristande förbindelser mellan olika delar av hjärnan, det vill säga att det 

är en bristande koppling mellan olika centra i hjärnan.  

Vi måste bygga neurala nätverk! Detta var ett annat av Nicolsons budskap. Tydliga neurala 

nätverk finns inte från början, men skapas genom repetition och träning. Han berättade om 

”neural commitment theory”, som innebär att när vi först har lärt oss något går det inte att lära 

sig av med detta. Ytterligare ett argument för vikten av tidig intervention! Han betonade även 

vikten av att träna barn på den nivå de är, alltså när de är redo för att lära sig något nytt. Var på 

inlärningskurvan är barnet? Är det lämpligt att föra in ytterligare en nivå? Är barnet fortfarande i 

inlärningsfasen, i automatiseringsfasen eller är det redo för något nytt? Det finns inga genvägar.   

För att finjustera rörelseprogrammen i hjärnan uppdateras dessa mellan varje handling beroende 

på den feedback man får. Hans Forsberg berättade att när barnet är runt 8 månader litar det 

endast på feedback mekanismer, medan från 8-11 års ålder börjar barn att kunna förutse 

konsekvenserna av sina handlingar. Då litar kroppen på feed-forward mekanismer. Personer med 

DCD och/eller ADHD visar enligt Forsberg stora svårigheter att förutse rörelserna i en handling, 

och visar därför ofta en stor variabilitet i sina rörelser och de har svårt att vara konsekventa. En 

framgångsrik behandling är enligt Forsberg baserat på aktivitet, träning och inlärning. Förbättrad 

funktion genom inlärning är associerat med funktionella och strukturella förändringar i hjärnan. 

Forsberg avslutade med att berätta om hur viktigt dopamin är för nätverk som är ansvariga för 

motorisk inlärning, och att dopamin således är mycket viktigt för utvecklingen av motorisk 

förmåga.  

För er som tycker att detta låter spännande och önskar att delta vid nästa DCD konferens, 

kommer den att hållas 5-8 juli i Fremantle i Australien (www.DCD12.com.au).  

Bra källor för er som vill lära er mer om DCD är:  

‐ CanChild: http://www.canchild.ca/en/ 

‐ Move.Grow.Engage: http://www.movegrowengage.com.au/ 

‐ Developmental Coordination Disorders and its consequences, ed. John Cairney, 2015 

/Kine Johansen, fysioterapeut och doktorand, Uppsala  
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RAPPORTER FRÅN KONFERENSER 

 

 
 

RAPPORT FRÅN UTBILDNING ”LÅNGVARIG, ICKE-MALIGN SMÄRTA HOS 

BARN OCH UNGDOMAR” 

Sektionen var med och anordnade utbildningsdag under Fysioterapeutdagarna i Stockholm. 

 

På Fysioterapi2015s tredje och sista dag så bjöd sektionen för habilitering och pediatrik på en 

fullmatad dag om smärta. En trio föreläsare som med olika infallsvinklar kompletterade varandra 

och visade på bredden av ämnet. 

 

Dagen inleddes av Cecilia Norrbrink som lade en bra grund genom att dela med sig av sin stora 

kunskap om smärtfysiologi. Cecilia inledde med en viktig påminnelse om att det är under 1900-

talest sista årtionden som man började beforska och förstå smärta hos barn. Gick vidare via 

frågan ”Vad är smärta?” till att stanna till och djupdyka i smärtklassificeringarna med en 

beskrivning av nociceptiv smärta, neuropatisk smärta och smärta av oklar orsak/idiopatisk 

smärta. Upplägget att gå från symtom, undersökning, via patofysiologi till screeninginstrument 

gjorde att jag kände att det gick att förstå och hänga med ända in i klinisk relevans, trots en för 

min del avlägsen grundutbildning.  

 

Dagen fortsatte med att Sara Holm tog oss med på en genomgång av Bedömningsinstrument vid 

långvarigsmärta. Bedömningsinstrument lämpade att använda i klinik och forskning, både 

internationella och en fin sammanställning av vilka instrument som finns översatta till svenska, 

samt några tips på andra som är på väg att översättas. Sara fortsatte på temat ”Att arbeta 

beteendemedicinskt med barn och ungdomar – erfarenheter och vägen framåt” och delade med 

sig av sin långa kliniska erfarenhet av att möta dessa barn och familjer. Från teorier, med en 

uppmaning om att inlärningsteorier hjälper oss att optimera behandlingen, till konkreta tips 

(såsom att tankepussel är en bra distraktion) och metoder (stöd till föräldrarna). 

 

Eftermiddagen avslutades med att Cecilia Olsson talade på temat ”Från symtomreducering till 

meningsfulla aktiviteter”. Hon lade den teoretiska grunden med Acceptans and Commitment 

Therapy (ACT) som är den tredje vågen i kognitiv beteende teori. Kopplade ihop det med 

inlärningsteorier och guidade oss åhörare genom metoder och övningar genom att berätta, 

exemplifiera och låta oss praktiskt pröva på. 

 

Dagen som helhet gav ny kunskap, en önskan att lära mer och framför allt en lust att gå hem och 

möta dessa barn med lite nya tankar och redskap i bagaget. Det bästa av allt med dagen?; 

sektionens styrelse ska försöka att anordna dagen igen under 2016 eller 2017, så att fler får 

chansen att delta! 

 

Catharina Bäcklund, 

Sjukgymnast Östersunds sjukhus   
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RAPPORT FRÅN CPUP-KONFERENSEN, STOCKHOLM, 

2 - 3 november 2015 

I år var det Stockholms tur att anordna årets CPUP-konferens. Som vanligt mycket folk som 

kom från hela Sverige. Fantastiskt att se vad många personer som är engagerade och nyfikna och 

vill hålla sig àjour med aktuell kunskap kring individer med CP. I år var det även representanter 

från det nybildade Brukarrådet med, såväl brukare som föräldrar. Som alltid ett intensivt 

nätverkande och diskuterande under föreläsningar och i ”pauserna”. Håll ögonen öppna på 

hemsidan, cpup.se, där läggs föreläsarnas power-point presentationer upp. 

 

Program punkter under torsdagen 2 november: 

- Årsrapport för året 2014. Gunnar Hägglund, barnortoped och registeransvarig gick igenom 

den statistik som man kunnat få ut av de registreringar som gjorts under 2014.  

Totalt 4.047 personer 0 – 65 år registrerades i Nationella kvalitetsregistret CPUP i Sverige. Av 

dessa var 3.430 barn/ungdomar. 

 

- Delaktighet på riktigt är viktigt. Olika aspekter av delaktighet togs upp i en paneldiskussion. 

Medverkande: Ann-Marie Stenhammar - utbildare, utvärderare och författare som arbetar  

bl a med att utvärdera olika samhällsstöd till personer med funktionsnedsättningar.  

Årets Folke Bernadotte-stipendiat. 

Christine Bylund - ordförande i nybildade Brukarrådet, etnolog och erfarenheter utifrån att hon 

själv har en CP-skada 

Eva Nordmark - leg sjukgymnast, docent i pediatrisk sjukgymnastik, centrala arbetsgruppen för 

CPUP. Varit aktiv i arbetet med att bilda ett Brukarråd inom CPUP.  

I dialog med åhörarna framkom många intressanta synpunkter kring det viktiga arbetet med 

delaktighet. Bland annat diskuterades hur vi ska vara säkra på att vi har ett ”informerat samtycke” 

även av barnet/ungdomen genom alla ”habiliteringsår”? Första kontakten sker ju ofta när barnet 

fortfarande är mycket litet och det är föräldrarna som tillfrågas. Vi enas om att kunskap=makt 

och att ökad kunskap hos brukare ger en förbättrad möjlighet till delaktighet. 

 

- Vad händer när barn får bestämma mål för intervention? Kristina Vroland Nordstrand,  

leg arbetsterapeut, nyligen disputerat på Karolinska Insitutet, Sthlm. 

Kristina har bland annat tittat på om barn sätter andra mål än föräldrar och om grad av 

måluppfyllelse skiljer sig åt mellan mål satta av barn respektive av föräldrar. Hon har kommit 

fram till att barn kan sätta egna mål. De sätter ofta mål relaterade till situationer i skolan och på 

fritiden. Föräldrar sätter ofta mål kring egenvård och självständighet för barnet. Barns mål är 

nåbara i lika hög utsträckning som de mål som är satta av föräldrar.  

Vi terapeuter kan stötta barn och föräldrar kring hur vägen mot målet kan se ut. Förslag på hur 

träningen kan anpassas till barnet, vilka övningar som kan vara steg mot målet samt hur målen 

kan följas upp och utvärderas.   

 

- Hälsoeffekter av fysisk aktivitet Maj-Lis Hellenius, "Livsstilsprofessor", professor i 

allmänmedicin, med inriktning mot kardiovaskulär prevention, vid Karolinska Institutet, 

Stockholm. Diskuterade utifrån aktuell forskning kring detta tema.  
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- Hälsoeffekter av fysisk aktivitet för barn och ungdomar med CP Katarina Lauruschkus,  

leg fysioterapeut fortsatte Maj-Lis´ diskussion med fokus på målgruppen barn/ungdomar med 

CP. Redogjorde för resultat från sin avhandling Participation in physical activities and sedentary behaviour 

among children with physical disabilities 

 

- Gemensam middag - som alltid trevligt att nätverka med kollegor från hela landet. Middagen 

förgylldes även med skönsång av kvartetten Iris Vocals.  

 

Programpunkter under fredagen 3 november: 

- Yrkesträffar startade med frågestund där de frågor besvarades som skickats in av kontakt-

personer för respektive region i landet. Representanter från arbetsgruppen för fysioterapidelen 

inom CPUP höll i frågestunden.  

- Cecilia Lidbeck, leg sjukgymnast Astrid Lindgrens barnsjukhus har tittat på vad vi som 

fysioterapeuter gör vid våra CPUP-bedömningar. Vi klassificerar, observerar, mäter, skattar och 

intervjuar barn och föräldrar. Intressant fråga som togs upp - bör vi i framtiden på något sätt 

registrera tid i stillasittande/dygn för de individer vi träffar? 

- Eva Nordmark tog upp etiska aspekter av CPUP-bedömningar.  

- Transition unga-vuxna - fler och fler regioner/landsting har nu anslutit sig till CPUP Vuxen. 

Exempel utifrån landet togs upp, som beskrev hur man går tillväga för att få en bra övergång från 

barn/ungdom till vuxen. 

- Lena Hedström ( alltså undertecknad ☺), leg sjukgymnast Barn- och Ungdomshabiliteringen, 

region Jämtland Härjedalen berättade om sin masteruppsats. Analyserade det interna bortfallet 

vid mätning av ledrörlighet och skattning av spasticitet i sjukgymnastbedömningar inom CPUP. 

Finns att läsa på hemsidan (cpup.se) under ”Publikationer” 

 

- Diagnosticering av cerebral pares Lena Westbom, barnneurolog från Skåne, berättade om 

oklarheter som ibland uppkommer vid diagnosticering av CP. Visade även filmer på barn som 

kan vara svåra att diagnosticera. Viktigt att vi är tydliga med vilka CP-definitioner vi använder 

inom CPUP - se hemsida (cpup.se) ”beslutsträd” som kan vara till hjälp vid diagnosticering och 

även när vi ska bestämma subtyp av CP. 

 

- Kognition vid CP och kognitiva bedömningar i CPUP. Psykologerna Barbro Lindquist och 

Åsa Korsfält berättade om hur man gått tillväga för att enas om vilka bedömningsinstrument som 

ska användas nu när kognitiva bedömningar av barnen ska ingå i CPUP. De berättade även mer 

om vilka svårigheter som är vanliga hos barnen/ungdomarna med CP-skador. 

 

- Goda exempel på samverkan inom sjukvården för ortopedi och neurologi vid övergång 

barn-vuxen Monica von Heijne, Tomas Börsbo, Pär Åstrand och Henrik Lundblad som 

representanter för vuxenhabilitering, ortopedi och neurologi berättade om hur man arbetar i 

Stockholm. Liksom i övriga delar av Sverige kvarstår många frågor kring hur stödet för vuxna 

med CP bäst ska organiseras. 

 

- Aktuell forskning inom CPUP. Gunnar Hägglund barnortoped och registeransvarig 

redogjorde för genomförda och pågående projekt baserade på data från CPUP kvalitetsregister. 

 

 /Lena Hedström/ 
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INBJUDAN  TILL KONFERENSER 

 
 

Sektionen för Habilitering och  
Pediatrik 

inbjuder till årets händelse! 

HABoPED DAGAR 28 – 29 Januari 2016 

Plats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm.  

Aulan Södersjukhuset, plan 6. Gå in huvudentrén och tag hiss C. 

 

 

 

 

Program: 
Torsdag 28 januari 
9.00 – Registrering och fika 
9.30 - Andningsfysiologi - Monica Fagevik Olsén 
12.00 – Årsmöte inkl lunch Sektionen bjuder medlemmar på ”matig” smörgås 
13.30 - Andningsgymnastik utan tekniska hjälpmedel - barn utan 
funktionsnedsättning - Anna-Lena Lagerqvist 
14.15 - Fika 
14.45 Andningsgymnastik utan tekniska hjälpmedel  - barn med 
funktionsnedsättning - Anna-Lena Lagerqvist 
15.30 -16.15 PEP - Monica Fagevik Olsén 
19.00 Gemensam middag till egen kostnad på någon trevlig restaurang 
(vi återkommer med info under dagen) 
 
 
Fredag 29 januari 
8.30 - Andningsstatus – Thomas Airio och Peter Nordqvist 
9.15 - Inhalationsutrustning – Thomas Airio 
10.00 - Fika 
10.30 - Inhalationsteknik  - Ebba Malmberg 
11.00 - Cough Assist (föreläsare meddelas senare) 
11.45 – Lunch i Södersjukhusets personalmatsal ingår i anmälningsavgift 
13.00 - Spirometri - Jenny Hellberg 
14.00 - Patientfall - filmer med fysioterapeutbehandling 
15.00 - 15.30 - Utvärdering, diskussion, frågor, förslag på innehåll för kommande  
Fortbildningsdagar 2017 
  
 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

 

14 

___________________________________________________________________ 

 Krumeluren nr 2, 2015 

 

 
 
 
 

Praktisk information kring 
KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR  

samt Årsmöte, Stockholm, 2016 

Plats:  Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset 

 

Kostnad: 

Kontaktombudsdag, 27 Januari - ingen avgift 

 

Haboped dagar 28 - 29 Januari 

Sektionsmedlem en/två dagar  400/600 kr  

Icke sektionsmedlem en/två dagar  1.000/1.500 kr 

Fika och fredagens lunch ingår i anmälningsavgiften.  

Middag på torsdag kväll betalas av deltagaren. 

Lunchen under årsmötet den 29 jan bjuder sektionen sina medlemmar på. 

 

Anmälan: maila till  anmalanhaboped@gmail.com .  

Ange namn, arbetsplats, fakturaadress, ev medlemsnr, allergier 

Senast oss tillhanda 12 januari 2016 

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, Christine, Johanna, Susanne, Peter, Thomas och Lena 

 

Hjärtligt Välkomna! 

 

 
 

 
 

mailto:anmalanhaboped@gmail.com
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Save the date  
 

 

 

 

Barnklinikdagarna 2016 - "Beteendemedicin från teori till klinisk vardag" 

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala  
29 september, 09:00 - 30 september, 15:00, 2016 

Barnklinikdagarna vänder sig till sjukgymnaster/fysioterapeuter i Sverige som arbetar på 
barnklinik. Syftet är att under ett par dagar lära sig om det senaste inom forskning runt barn, tips 

och råd hur man kan tänka i speciella situationer samt för att utbyta erfarenheter och kunskap 
med kollegor. Preliminärt program, anmälan m.m. kommer januari 2016.  

 

 

 
 

Boktips 

”Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv” av Cecilia Norrbrink och Thomas Lundeberg. 

Studentlitteratur 2014, 2:a upplagan 

 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Smärtan kan vara såväl akut 

som långvarig och kan medföra ett stort lidande för individen. Ett tidigt och adekvat 

omhändertagande är en förutsättning för att smärtan inte ska utvecklas till ett långvarigt 

smärttillstånd. Kunskap om hur smärta uppstår liksom kunskap om smärtans konsekvenser 

behövs i mötet med patienten för att ställa rätt diagnos, för val av behandling samt för att kunna 

ge patienten information, råd och en bättre förståelse. Boken Om smärta belyser smärta och 

smärtbehandling ur ett fysiologiskt perspektiv med stor tonvikt lagd på, att på ett enkelt sätt och 

med tydliga illustrationer förklara bakomliggande mekanismer, klassifikation av smärta, 

kroppsegen smärthämning, placebo/nocebo och smärtanalys. Boken tar upp behandling av olika 

smärttillstånd med såväl läkemedel som komplementärmedicinska behandlingar, body/mind 

tekniker, psykologiska och kirurgiska metoder. I boken beskrivs även smärta ur ett 

genusperspektiv samt smärta hos barn och äldre.  
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Web-tips 
 

AACPDM – American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine 

Hemsida där man bl a kan hitta faktablad kring olika områden för individer med cerebral pares. 

Finns bl a ett faktablad om fysisk aktivitet för vuxna med CP-skada. Planerade faktablad kommer 

t ex att ta upp frågor kring smärta och ADL i vardagen. Du kan även lämna egna önskemål om 

faktablad som du skulle vilja läsa……  Gå in på www.aacpdm.org 

 

 

 

 
 

Sektionen för Habilitering och Pediatrik är medlemmar i denna undergrupp till den stora 

internationella World Confederation for Physical Therapy, WCPT. 

Med jämna mellanrum publicerar man nyhetsbrev som tar upp frågor som är aktuella för 

fysioterapeuter inom pediatrik - så håll utkik på www.wcpt.org/ioptp  ! 

 

 

 

 

 
 

 

Är det något inom pediatrisk fysioterapi som du vill lära dig mer om? Har 
du några frågor som du vill ha hjälp att hitta svaren på? Förslag på 

intressanta föreläsare? Hör av dig till någon av oss i styrelsen, så kanske vi 
kan hjälpas åt att snickra ihop en intressant fortbildning för fysioterapeuter 

inom pediatrik!   

  

http://www.wcpt.org/ioptp
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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 
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 lena.svedberg@jll.se 

Spädbarn 0-1 a ̊r kine.johansen@akademiska.se 
Torticollis  anna.ohman@friskispraktiken.com 

 alt.  ohmanan@gmail.com 
MMC/RMB Annika.LundkvistJosenby@skane.se 

 

 

 
Kontaktpersoner Siv Edvinsson för Oralmotorik/nutrition och Kine Johansen för Spädbarn  
0 – 1 år har meddelat att de gärna lämnar “stafettpinnen” vidare.  
Kontakta dem om du är intresserad! 

 

 

Är du intresserad av att starta ett nätverk för något område inom pediatrisk sjukgymnastik? 

Kontakta Christine Jones i Styrelsen, christine.jones[at]hotmail.se  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:annika.bredfeldt@skane.se
mailto:anna.ohman@friskispraktiken.com
mailto:ohmanan@gmail.com
mailto:Annika.LundkvistJosenby@skane.se
mailto:christine.jones@hotmail.se
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Från oss alla till er alla ….. 

 

En riktigt God Jul 

& 

Ett härligt nytt år, 2016 

 

Styrelsen  

Sektion för Habilitering och pediatrik 
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Styrelseledamöter i Fysioterapeuternas  Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2015 

 

Ordförande: 

Stina Törner 

Sjukgymnastiken barn 

Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus 

Göteborg 

031 - 34 34 844 

stina.torner[at]vgregion.se 

 

Kassör: 

Peter Nordqvist 

Föräldraledig 

 

 

 

 

 

 

Ledamot: 

Johanna Willcox 

Sjukgymnastiken 

Barn och Ungdomsmedicinska kliniken 

Skånes Universitetssjukhus 

Lund 

046-17 83 85 

johanna.willcox[at]skane.se 

 

 

Suppleant: 

Susanne Nordgren 

Barn- och ungdomshabiliteringen, 

Fyrbodal 

Restadvägen 24 

462 54 Vänersborg 

010 – 44 12 100 

susanne.nordgren[at]vgregion.se 

 

 

 

 

 

Sekreterare: 

Lena Hedström 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Jämtlands läns landsting 

831 83 Östersund 

063 – 15 46 18 

lena.hedstrom[at]jll.se 

 

 

Kontaktombudsansvarig:  

Christine Jones 

Habiliteringsverksamheten 

Visornas väg 3 

611 85 Nyköping 

0155-24 54 09 

christine.jones[at]hotmail.se 

 

 

Suppleant: 

Thomas Airio 

Sachsska barnsjukhuset 

SÖS 

Stockholm 

08 – 616 41 04 

thomas.airio[at]sodersjukhuset.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:johanna.willcox@skane.se
mailto:susanne.nordgren@vgregion.se
mailto:christine.jones@dll.se

