
 

 

Verksamhetsplan och äskad budget ÅR: 2021 

 

 

Datum: 

 

 

2021-01-09 

   

Fysioterapeuternas 

organisationsnummer: 

 

 

802002 - 0361 

 

Sektion: 
 

Habilitering och 

pediatrik 

   

 

Sektionens org.nr: 

 

 

845000-8605 
 
 

Kontaktpersoner Namn  E-post 

 

Ordförande:  Thomas Airio  Thomas.airio@sll.se 

Kassör:  

Hanneke Andriesse 

  
Johanna.andriesse@skane.se 

 

Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå? Aktivitet - Detta ska vi göra Kostnad 

   

 Ansvara för kunskapsutvecklande och 

nyhetsaktuella utbildningsdagar, med inriktning på 

yrkesfrågor som specifikt handlar om fysioterapi 

för Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 

medlemmar och berika dem med kunskap inom 

området Habilitering och Barnklinik. 

HaboPed-dagarna 

Anordna 2 utbildningsdagar. Ämnet för dagarna är från önskemål 

av våra medlemmar. 

Kostnad föreläsningsarvode samt förberedelsetid. 

 

 

 

 

30 000 kr        

 Nå våra medlemmar inom på barnsjukhus, 

primärvård och skola 

Barnklinikdagar planeras till 2021 

2 utbildningsdagar. 

Sektionen för Habilitering och pediatrik 

Stöttar ekonomiskt för t.ex. kostnad för föreläsare samt lokaler vid 

behov och kan erbjuda kostnadsreducering för våra medlemmar. 

Tidigare barnklinikdagar har lockat 60-100 deltagare från ffa 

30 000 
 



 

 

barnkliniker, primärvård, och skolhälsovård. 

 

 Erbjuda aktuell utbildning för alla medlemmar.  

 Främja samverkan mellan sektionen Habilitering 

och pediatrik och andra sektioner där kunskapsfält 

tangerar varandra 

Utbildning/Fortbildning 
- en tvådagars utbildning i General movements (GM) 

 

- en halvdagsutbildning i små barnsmotorik på Fysioterapi 2021 i 

Göterborg. (AIMS) 

 

 

- Betala deltagaravgift för 1-3 av styrelsemedlemmarna till 

Barnklinikdagarna  

 

- Arrangera praktisk utbildningsdag i bedömningsinstrumentet 

GMFM en andra omgång under andra halvan av 2021 

 

 

40 000 

 

 

0 

 

 

20 000 

 

 

30 000 

 Stödja och uppmuntra medlemmar att inhämta ny 

kunskap samt att sprida denna kunskap till kollegor 

inom sektionen. 

Resestipendium 

Stipendiet kan sökas för omkostnader såsom resa, logi och 

deltagaravgift, men ej förlorad arbetsinkomst. 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. 

Efter aktiviteten kräver sektionen skriftlig avrapportering som förs 

in i tidningen Krumeluren. 10 000 att söka på våren och 10 000 att 

söka på hösten. 

 

20 000 kr  

 

 Ta del av aktuell forskning och kliniskt relevant 

kunskap på internationell nivå.   

Internationell konferens utifrån pediatriskt tema  

Deltagaravgift samt resa och boende för två representanter från 

styrelsen.  

 

 

20 000 kr        

 Stärka barnfysioterapeuter i andra länder Medlemskap i IOPTP 

Kostnad 1dollar/sektionsmedlem 

 

11 000 kr 



 

 

 

 Kunna göra sektionen synlig vid evenemang och på 

ett enkelt sätt informera om sektionens verksamhet 

och kunskapsfält. 

Informationsmaterial 
Kostnad för produktion och tryck av informationsmaterial. 
 

1 000 kr 

 Fortsätta utveckla hemsidan för smidig 

informationsspridning och kommunikation med 

våra medlemmar 

 

Webbredaktör  
Löpande utbilda sektionens webbredaktör.  

2 000 Kr 

Övriga kostnader   

 Årsmöteskostnad Årsmötet är förlagt till förlängd lunch på HaboPed-dagarna, 

kostnad för lunch till alla årsmötesdeltagare. (120 kr / deltagare  Ca 

50 pers distans via TEAMS) 

 

 

 

6 000 kr 

 Styrelsemöteskostnad samt kostnad för ev förlorad 

arbetsinkomst av styrelsemedlem vid deltagande på 

styrelsemöte 

Enkel lunch samt fika vid heldagsmöten  

Kostnad för lokalhyra samt förtäring vid 

överlämnings/konstituerande möte för styrelseintroduktion för 

avgående och tillträdande styrelsemedlemmar. 

Ersättning för inkomstförlust vid ett ev. avslag av arbetsgivare till 

betald ledighet för styrelsemedlem. 

 

15 000 kr 

 Bilersättning/resor 

 Möteskostnad/telefonmöten 

Resor för styrelsens deltagare till och från styrelsemöten. 

 
35 000 kr      
 

Kontorsmaterial  2000 kr 
Bank och redovisningskostnader  5000 kr 
  Kr282 000 
 
 


