
Verksamhetsberättelse för mandatperiod  

2020-01-31 till 2021-01-31 

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 Hanneke Andriesse, ledamöter Ebba Kling Odencrants, Philip Allgurén 
Engberg, Marita Västerbo och Ida Edvinsson. 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 9 styrelsemöten. 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 
Året inleddes i vanlig ordning med Habopeddagar som arrangerades på Sachsska 
barnsjukhuset, Stockholm på temat Sömn och fysisk aktivitet. Samtliga förläsare gav 
oss inspirerande föreläsningar och utrymme för många fortsatta. Något som vi tog 
med oss vad framförallt hur vi når dessa barn i ett tidigt skede och kan möjliggöra 
förebyggande insatser. Detta var två mycket givande dagar som gav möjligheter till 
kunskapsinhämtning och givande diskussioner medlemmar emellan. Vi är så glada 
att vi hann ha våra dagar innan pandemin slog till, ett härligt minne nu när kurser 
och möten sker digitalt. 
 
Barnklinikdagar anordnades inte under 2020 pga pandemin. 
 
Kongressen:  
Philip Allgurén representerade vår sektion bland de övriga 85 ombuden. En av 
sektionens förslag gick igenom nämligen att Barnkonventionen tillika Förbundets 
förslag om att Agenda 2030 med sina 17 mål om hållbar utveckling ska utgöra 
grunden i vårt påverkansarbete. Vår motion om ett ökat antal mandat för 
sektionerna skulle Förbundsstyrelsen utreda.  
 
 Krumeluren  
Sektionens tidning har kommit ut i två nummer för året 2020. Dessa skickas digitalt 
ut till medlemmar och sparas även på sektionens hemsida.  
 



Resestipendium 
Tyvärr inga sökande under året, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på 
pandemin. 
 
IOPTP  
Sektionen har under året betalat medlemsavgift till IOPTP på 1 dollar per medlem. (I 
år betalades in 3359,91 kr för mycket pga. förväxling från USD till GBP. Detta ska 
justerares i 2021 inbetalning.) 
 
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 330 med i gruppen och det är 34 fler än förra året. 
 
Specialistrevideringen 
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. Vi har arbetat mycket med omstrukturerat och 
förtydligat lärandemålen. I december skickade vi in vår slutgiltiga version som nu 
”harmoniseras” textmässigt med övriga sektioner av förbundet. 
 
Övrigt  
Sektionen har under året varit representerad vid flera digitala professionsråd på 
TEAMS och haft kontinuerlig kontakt med förbundet Fysioterapeuterna.  
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