
Verksamhetsberättelse för mandatperiod  

2021-01-31 till 2022-01-27 

Sektionen för Habilitering och Pediatrik  

Styrelsen för sektionen habilitering och pediatrik har bestått av 6 personer under 
verksamhetsåret. Ordförande Thomas Airio, sekreterare Cecilia (Cia) Mårtensson, 
kassör Ebba Kling-Odencrants samt ledamöterna Marita Västerbo, Ida Edvinsson, 
Annika Jernberg-Grönlund och Camilla Melin. Till styrelsen (men inte deltagit aktivt 
på våra möten) hör också vår web-ansvarige Stina Hilding. Valberedningen under 
året har varit Peter Nordqvist och Stina Törner.   
 
Möten  
Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten på teams. 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 
 
Hab&ped-dagar 
Året inleddes i vanlig ordning med Hab&ped dagar som arrangerades digitalt för 
första gången pga covid. Temat var MI (Motiverande samtal) en teknik som kan 
användas i vår kliniska vardag. Kursledare var Liria Ortiz. Det var 86 deltagare och 
den tekniska lösningen fingerade bra för det mesta.  
 
Barnklinikdagar anordnades inte under 2021 pga pandemin. 
 
GM-utbildning: 
Vi anordnade en General movements utbildning enl  Minja Hadders-Algra även 
denna digital över två dagar under hösten. General movement är ett sätt att bedöma 
förtidigt födda barns motorik. Det var fullt (med kölista) till kursen. Då många ville 
gå kursen och utvärderingarna var positiva kommer vi att erbjuda i kursen under 
hösten 2022 igen. 
 
Fysioterapi 2021: 
Under punkten halvdagsutbildningar anordnade sektionen en kurs i AIMS, (Alberta 
Motor Infant Scale) ett motoriskt bedömningsinstrument för små barn 0-18 
månader. 
 
Krumeluren  
Sektionens tidning har kommit ut i två nummer för året 2021. Dessa skickas digitalt 
ut till medlemmar och sparas även på sektionens hemsida.  



 
Resestipendium 
Under året har 2 resestipendium delats ut och deras respektive redovisningar 
publiceras löpande i Krumeluren. 
 
IOPTP  
Sektionen har under året betalat medlemsavgift till IOPTP på 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. Vi är nu 375 med i gruppen och det är 37 fler än förra året. 
 
Specialistrevideringen 
Under året skulle revideringen av specialistkompetensen i Pediatrik (och alla andra 
specialiteter) godkännas av Förbundsstyrelsen. När vårt förslag inte gick igenom 
skrev vi en debattartikel om vår oro för att Specialistkompetensen skulle urvattnas 
då Förbundsstyrelsen inte ville diskutera frågan. Det resulterade i ett möte som var 
fruktlöst förutom att förbundsstyrelsen erkände en hel del kommunikations och 
dialogmissar under vägen. Vi är fortfarande oroliga för att ansökningsprocessen till 
specialist inom Pediatrik inte kommer att bli ”transparant och förutsägbar” som 
målet var. Att uppnå lärandemålen blir otydligt och svårt att veta tycker vi.  
 
Övrigt  
Sektionen har under året varit representerad vid samtliga professionsråd på TEAMS 
och haft kontinuerlig kontakt med förbundet Fysioterapeuterna.  
 
 
För Fysioterapeuternas sektion Habilitering och Pediatrik  
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