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LSR’s sektion för habilitering och pediatrik  
 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds Sektion för Habilitering och 
pediatrik bevakar och tillvaratar sina medlemmars speciella yrkesfrågor. 
Sektionen fungerar, liksom LSR’s övriga sektioner, som remissinstans för LSR. 
Habiliterings- och pediatriksektionen ser som sin främsta uppgift att bidra till 
utvecklingen av sjukgymnastik inom habilitering och barnmedicin, 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. 

 

Styrelseledamöter i LSRs 
Sektion för Habilitering och Pediatrik  

2010-2011 
  

Ordförande: 
Catharina Bäcklund 
Umeå Universitet 
Institutionen för kostvetenskap 
901 87 Umeå 
070-565 92 17 
catharina.backlund@kost.umu.se 

Sekreterare: 
Stina Hilding 
Länsteamet, Barn- och ungdomshabiliteringen 
Torkelbergsgatan 14d 
582 25 Linköping 
010-103 80 70 
stina.hilding@lio.se 

 
Kassör: 
Thomas Airio 
Sachsska Barnsjukhuset 
Södersjukhuset 
118 67 Stockholm 
08-616 41 04 
Thomas.airio@sodersjukhuset.se  

 
Kontaktombudsansvarig:  
Christina Enander 
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Rosenhäll 
451 80 Uddevalla 
0522-926 38, 070-694 39 57 
christina.enander@vgregion.se 

 
Ledamot: 
Lotta Comstedt 
Regionhabiliteringen 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Box 210 62 
418 04 Göteborg 
031-502 650 
lotta.comstedt@vgregion.se 

 
Suppleant: 
Camilla Sommar 
Habiliteringscenter Täby för barn 
Kemistvägen 8 
183 79 Täby 
08-446 36 84, 070-484 88 17 
camilla.sommar@sll.se 
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AKTUELLT STYRELSEARBETE  
Januari 2011 

Det är spännande så här i början av året när man får tillfälle att sammanfatta det 
gångna året och samtidigt blicka fram mot det nya. 
 
Det gångna året innehöll fullmatade HaboPeddagar i Göteborg som värderades högt 
av dem som var där. Göteborgsdagarna innehöll också årsmötet där den nya 
styrelsen valdes. Den här gången valdes många nya styrelseledamöter in i styrelsen 
så vi har lärt känna varandra samtidigt som vi har försökt fullfölja de uppdrag som 
styrelsen fick vid årsmötet. Jag vågar säga att vi har haft väldigt roligt i styrelsen 
samtidigt som det periodvis har varit en hel del arbete. Under hösten har styrelsen 
arbetat på utan hjälp av undertecknad som tog en time-out från ordförandeskapet för 
att ro en avhandling i hamn.  Nu när den avklarad så kan jag med ny energi åter 
bidra styrelsearbete. Den del av sektionsarbetet som var nog var synligast under 
hösten, var de två temadagarna om Ungdomsmedicin ;den ena i Göteborg och den 
andra i Umeå. I planen för 2011 finns också temadagar inplanerade. Vad tycker du 
att dessa ska ha för inriktning? Är det fler orter som vill ta del av dagen om 
Ungdomsmedicin eller ska vi satsa på något nytt tema. Vi tar gärna emot förslag 
både på teman och på föreläsare.  
 
Det nya året bjuder på flera tillfällen att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och  
inhämta/sprida kunskap. Först ut är HaboPed dagarna i Gävle, mer info längre fram i 
Krumeluren. Dessa dagar har du också en extra möjlighet att vara med och påverka 
sektionens arbete eftersom sektionen håller årsmöte på fredagen. Längre fram under 
våren kommer Barnklinikdagarna som i år arrangeras av kollegorna på Sachsska 
Barnsjukhuset mer om dem hittar du också längre fram i detta nummer av 
Krumeluren. En av höstens stora begivenheter blir Sjukgymnastdagarna 14-16/9,  
just nu har DU möjlighet att vara med och påverka programmet genom att skicka in 
abstrakt till föredrag, poster, workshop eller symposium. Mer information finns på 
www.sjukgymnastforbundet.se/sjukgymnastdagarna. 
 
 Jag hoppas att du har upptäckt sektionens hemsida. Du hittar den via förbundets 
hemsida: www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner. Vi behöver din hjälp för att hålla 
den aktuell och uppdaterad. Tipsa oss om vad som händer i ditt område, ge förslag 
länkar till användbara webbsidor eller varför inte bidra med ett bok-/artikeltips? I 
samband med detta kan jag tips er om att besöka IOPTPs( International Organisation 
of Physical Therapists in Paediatrics) hemsida, www.wcpt.org/ioptp. Vi är 
medlemmar i IOPTP som är en sektion inom WCPT (World Confederation for 
Physical Therapy) på samma sätt som vi är en sektion inom LSR 
 
Hoppas vi ses i Gävle! 
 
Catharina Bäcklund  
Ordförande 
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LSR’s sektion för habilitering och pediatrik 
kallar härmed till ÅRSMÖTE i Gävle 

fredag den 18 mars 2011 kl 12.30 
 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet. 
Verksamhetsberättelse och kassarapport kommer att finnas tillgängliga på 

hemsidan från en månad före årsmötet.  
 

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 
 

 
 
 

NÄTVERK 
Här är en lista på nätverk som finns och kontaktpersoner 
man kan vända sig till för mer information. Några är 
multiprofessionella, några är enbart för sjukgymnaster: 
 

Barnreumatism  marie.andre@karolinska.se  
Forskande sjg inom HaboPed birgit.rosblad@lsr.se  
Förvärvade hjärnskador maria.rasmusson@vgregion.se 
MMC   simone.norrlin@akademiska.se 
Motorik vid NP-diagnos wanda.hall@lio.se 
Neuromuskulära sjukdomar anna-karin.kroksmark@vgregion.se 
Oralmotorik/nutrition  siv.edvinsson@orebroll.se 
Ortopedi för barn med CP meta.nystrom-eek@vgregion.se 
Retts syndrom  gunilla.e.larsson@jll.se 
Skolsjukgymnaster  kerstin.tempelman@nacka.se 
Spädbarn 0-1 år  christina.eriksson@karolinska.se 
Torticollis   anna.ohman@vgregion.se 
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NÄTVERK UNDER UPPBYGGNAD 
Det finns intresse av att bilda fler nätverk omkring: 
 
Bassängträning Hör av er till ann-louise.tolf@sll.se 
Tonårsteam  Hör av er till lena_stahle_oberg@yahoo.se 
Ehlers-Danlos Syndrom Hör av er till elke.schubert@vgregion.se 
Nästa nätverksträff för EDS är den 15/4 i Göteborg. Vid intresse anmäl dig till 
elke.schubert@vgregion. Tanken är att vi träffas 1-2 gånger om året och har där 
emellan utbyte av erfarenhet och ev intressanta artiklar/litteratur/kurser via mail. Alla 
yrkesgrupper som arbetar med EDS-patienter är välkomna att vara med!  
 
  
 
 
AKTUELLT FRÅN KONTAKTOMBUDSANSVARIG 
Som medlem i sektionen för habilitering och pediatrik har 
man möjlighet att maila frågor eller föra en diskussion med 
övriga medlemmar via kontaktombuden. Det kan röra frågor 
om behandlingsmetoder, hjälpmedel, olika diagnoser mm. 
Eftersom detta är en medlemsförmån är det viktigt att du 
som medlem kontaktar ditt kontaktombud för att komma med 
på sändlistan. Även ni som redan finns med på sändlistorna 
behöver meddela era kontaktombud då listorna kommer att 
revideras. En förteckning över sektionens kontaktombud hittar man 
på hemsidan. 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddela nytt kontaktombud till Christina Enander, 
kontaktombudsansvarig i styrelsen 

Valberedningen 
Eva Resare eva.resare@orebroll.se och Ibe Molin ibe.molin@jll.se valdes vid 
årsmötet i Göteborg till valberedning för nästa års styrelse. 
Är du själv intresserad av att delta i styrelsearbetet eller känner du någon som du 
tror skulle vara det så tveka inte att ta kontakt med valberedningen! Att vara 
styrelsemedlem är ett tillfälle att kunna bidra till utvecklingen av vår profession och 
att lära känna engagerade kollegor. 
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RAPPORT RESESTIPENDIET 
 

Studieresa till Great Ormond Street Hospital i London 
 
Efter kontakt med Sue Maillard, specialist i pediatrisk sjukgymnastik, fick jag 
möjlighet till ett tre dagar långt studiebesök på Great Ormond Street Hospitals 
hypermobilitetsmottagning. Avsikten med besöket på Great Ormond Street Hospital i 
London var att hitta en bra arbetsmetod för barn och ungdomar med hypermobilitet. 
 
Dagarna var fullspäckade och Sue och hennes kollegor bjöd öppenhjärtligt på 
kunskap och erfarenhet. Under dessa tre dagar fick jag ta del av inskrivningssamtal, 
träning, samtal med barn och dess familj, möten, undersökningar vid 
hypermobilitetsmottagningen samt möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte 
med Sue och hennes kollegor. 
         
Sue Maillard har mångårig erfarenhet av barn med hypermobilitet. Hon och hennes 
kollegor arbetar på en hypermobilitetsmottagning där man sedan några år tillbaka 
tagit hand om barn med hypermobilitet och långvarig smärta. Barnen som remiteras 
dit har oftast haft långvarig kontakt med sjukvården på hemorten utan förbättring. De 
har vanligtvis hög skolfrånvaro, mycket smärta och svårt att leva ett vanligt liv med 
familj, kompisar och fritidsintressen.  
 
Sue och hennes sjukgymnastkollegor jobbar i ett tvärprofessionellt team för att hjälpa 
barnen och deras familjer. De har hela England som upptagningsområde och träffar 
ca 250 barn och deras familjer/år. Barnen remiteras via hemorten till klinik för 
bedömning och behandlingsförslag. Efter noggrann undersökning av teamet där man 
bedömer ledrörlighet, muskelstyrka, smärta, familjär bakgrund m.m. erbjuds vid 
behov hemträningsprogram eller två veckors intensiv träningsperiod på Great 

Ormond Street Hospital. 
 
Familjen får informationen om 
programmet hemskickad och måste 
aktiv välja att delta i programmet. 
Väntetider till träningsperioden är ca tre 
månader.  
 
Träningsperioden, som för det flesta är 
två veckor, anpassas tidsmässig efter 
barnet. En förälder finns med under 
denna period och bor tillsammans med 
barnet på ett patienthotell. 
 

Barnen bedöms vid inskrivning och utskrivning av en sjukgymnast efter ett utarbetat 
standardiserad protokoll. 
De tränar i grupp med sjukgymnasten efter ett fast program som alla barn gör. 
Föräldrarna finns inte med under träningen. Parallellt med gruppträningen får barnen 
och deras familj undervisning av en psykolog i smärthantering i form av kognitiv 
beteende terapi. Barnen har ytterligare en individuell träning som de gemomför på 
kvällarna med ett mål som skall uppnås under de två veckor de är inskrivna. 
 

Sue, Akram, David                                                  
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Träningen pågår ca i en timme och alla barnen genomför gemensamt alla övningar. 
Då barnens träningsperiod överlappar varandra finns det alltid några barn som redan 
kan övningarna och några som är nya i gruppen. Sjukgymnasterna hjälper till där det 
behövs. Alla övningar är styrkeövningar där man även tränar i ledens ytterläge. Detta 
för att barnet skall kunna stabilisera sina leder i t.ex. vardagliga aktiviteter även i de 
lägen som är mest utsatta. Övningarna repeteras 30 ggr och när barnet klarar dessa 
läggs vikter på som efter hand ökas successivt.  
 
Efter en vecka följs barnet och föräldrarna upp via samtal om hur det fungerar och 
om de har funderingar inför hemgången. 
 
Efter utskrivning får barnen ett hemträningsprogram som de skall genomföra 4-5 
ggr/vecka med ökande belastning. Barnen följs upp efter tre månader på 
mottagningen av sjukgymnasten. Läkare tillkallas bara om problem uppstår. 
 
På Great Ormond Street Hospital har men även ”research meeting” där aktuella 
projekt presenteras och diskuteras i en större grupp. Sue och kollegor planerar en 
artikel om träningsprogrammet och uppföljning av barn upp till 18 månader efter 
programmet. Jag ser fram emot en publicering då det saknas forskning om 
behandlingar av barn med hypermobilitet. 
 
Jag är mycket tacksam för resestipendiet jag fick av sektionen som gav mig 
möjligheten att genomföra denna resa. / Elke Schubert 
 

 
 

LOKALT AKTIVITETSSTÖD- vad är det? 
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 LSR-anslutna sjukgymnaster. Vid annonseringen och 
genomförandet av aktiviteten ska det klart framgå att medel beviljats från LSR: s 
sektion för habilitering och pediatrik. För att få ekonomiskt stöd från sektionen krävs 
en preliminär tids- och budgetplan. Efter aktiviteten vill vi ha en ekonomisk 
redovisning, samt en mindre skriftlig avrapportering för tidningen Krumeluren. På 
sektionens hemsida finns en checklista som kan vara till hjälp när man anordnar en 
aktivitet. 
 
SYFTE 
Att stärka och öka den professionella kompetensen hos 
sektionens medlemmar inom området habilitering och 
pediatrik genom utbildningsinsatser och 
informationsspridning. 
 
MÅLGRUPP 
LSR-anslutna sjukgymnaster som arbetar med habilitering 
eller pediatrik.  
 
KAN SÖKAS AV 
Leg sjukgymnast som är medlem i sektionen för habilitering 
och pediatrik sedan minst 1 år. 
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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. 
 
ANSÖKAN 
Ansökningar ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars och 1 oktober. 
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. 
En checklista med olika saker man bör tänka på när man planerar en utbildning finns, 
se bilaga.  
 
REDOVISNING 
Specificerad ekonomisk redovisning ska vara skickas in till styrelsen senast en 
månad efter genomförd aktivitet. Kortare skriftlig avrapportering till Krumeluren (max 
1 A-4-sida) ska skickas till sektionens sekreterare senast 1 månad efter avslutad 
aktivitet. 
 
 

 

I nästa nummer av Krumeluren finns det mycket plats för 
kunskapsspridning! Har du gjort ett mastersarbete eller 
disputerat inom området habilitering / pediatrik? Skriv gärna 
några rader om din egen forskning eller tipsa om andra 

aktuella avhandlingar och liknande. Krumeluren når alla 
sektionsmedlemmar och är alltså en bra väg att föra ut nya 
rön. Maila din text till stina.hilding[at]gmail.com! 

 
 

KURSREFERAT 
 från Temadag Ungdomsmedicin 

På sjukgymnastdagarna 2009 hade en heldags workshop temat Ungdomsmedicin, vi 
var en salig blandning av sjukgymnaster som arbetar med barn och ungdomar inom 
skilda verksamheter tex barnklinik, habilitering, skolhälsovård och privat praktiker 
som vid flera tillfällen under dagen kommenterade att det här är ett eftersatt 
kunskapsområde som  fler borde få ta del av.  Efter en hel del funderande och arbete 
så hade vi, LSRs sektion för Habilitering och Pediatrik, möjlighet att erbjuda våra 
medlemmar en repris av temadagen vid två tillfällen; ett i Göteborg och ett i Umeå. 
Under en dag i slutet av november så samlades 21 medlemmar i Göteborg och 10 
medlemmar i Umeå för att ta del av dagen som sjukgymnast Marika Augutis och 
barnläkaren Kristina Berg Kelly höll i. Huvudrubrik för temadagen var: Att möta 
ungdomar i vården – hur gör man? Eller Varför gör dom inte som vi säger, när det vi 
säger är så klokt, viktigt och bra?! Dagen var tre delad med fokus på:  Psykosocial 
utveckling under ungdomsåren, Hur påverkas den normala psykosociala 
utvecklingen under ungdomsåren av kronisk sjukdom/funktionshinder och hur 
påverkar kronisk sjukdom/funktionshinder de ungas adherens samt Att arbeta med 

E fte r ly s n in g !  

 



___________________________________________________________________________ 

 
 

9 

___________________________________________________________________ 
 Krumeluren 1, 2011 
 

en konkret handlingsplan för en ung person med kronisk sjukdom/funktionshinder. 
Dagen innehöll olika arbetsformer som involverade oss deltagare, gjorde oss 
delaktiga i kunskapsutbytet och lyckades knyta an till och inkorporera våra olika 
bakgrunder. Blir du som inte hade möjlighet att delta i någon av dagarna nyfiken på 
ungdomsmedicin så har Kristina Berg Kelly skrivit boken ”Ungdomsmedicin”, den har 
några år på nacken så den kan vara svår att få tag på i boklådorna men du hittar den 
nog på ditt medicinska bibliotek.  En bra sammanfattning av ungdomsmedicinens 
ämnesområde hittar du annars i artikeln "Ungdomsmedicin - en introduktion", Kristina 
Berg Kelly, Läkartidnigen nr23 2005 Volym 102 1815-19. 

/Catharina Bäcklund 

 
 

KURSER OCH KONFERENSER 
 

Barnklinik-dagar 
Barnklinikdagarna kommer att gå av stapeln den 19-20 maj 2011 på Sachsska 
barnsjukhuset i Stockholm. 
 

SOMS-dagar 
Föreningen Sjukgymnaster inom omsorg och habilitering, SOMS, anordnar SOMS-
konferens 6-8 april 2011 Häringe Slott, Västerhaninge. Mer info se 
http://www.soms.nu/konferens/arets-konferens.aspx 
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Inbjudan till 
 KONTAKTOMBUDSDAG i Gävle 

      Tid: Onsdag 16 mars 2011 kl. 10.00–16.00 
       Plats: Gävle sjukhus 
 

• Projekt om Sensory Dynamic Orthosis, SDO-ortoser. Enligt tillverkaren 
ska patienter med ändrad muskeltonus få bättre kontroll på sina 
rörelser tack vare proprioceptiv stimulering/feedback. 

• Diskussion kring vad kontaktombudsrollen innebär 
• Erfarenhetsutbyte och aktuella frågor. Maila frågeställningar till 

christina.enander@vgregion.se 
 

Komplett program med frågeställningar mailas ut till kontaktombuden. 
Sektionen bjuder kontaktombuden på fika under förmiddagen och middag på kvällen. 

 
Inbjudan till  

HABOPED-DAGAR 17-18 mars 2011 
Gävle sjukhus 

TORSDAG 17 mars 
9:00-9:30 Registrering och kaffe 
Lena Hammar: Hur kan alla barn/ungdomar oavsett 
förutsättningar, vara delaktiga i idrottslektioner, raster, 
friluftsdagar och på fritiden? 
9:30-12:30 Teori i föreläsningssal (inkl.paus 30 min) 
12:30-14:00 Lunch (inkl transport till idrottshall och ev ombyte) 
14:00-15:30 Praktik i gymnastiksal  
15:30-16:00 Paus inkl förflyttning till teorisalen 
16:00-17:00 Teori och återkoppling i föreläsningssal 

 
Föreläsare är Lena Hammar, rådgivare i Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Hon har skrivit boken ”Visst kan alla vara med – i idrott, lek 
och spel”.  

Gemensam middag på en trevlig restaurang på kvällen. 
 
FREDAG  18 mars 
9.00-10.30  Att främja fysisk aktivitet hos barn med övervikt eller fetma. 
Catharina Bäcklund, med dr, Östersunds sjukhus 
10.30-11.00  Fika 
11.00-12.30  Migrän och spänningshuvuvärk hos barn. Thomas Airio, 
specialist i pediatrik, Sachsska barnsjukhuset Stockholm 
12.30-14.00  Årsmöte i LSR´s sektion för Habilitering och pediatrik. Lunch 
ingår. 
14.00-15.30  Kalla fötter hos barn med neurologiska 
funktionsnedsättningar. Lena Svedberg, med dr, Barn och 
ungdomsneurohabiliteringen Örnsköldsviks sjukhus  
15.30  Avslutning 
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PRAKTISK INFORMATION ANG. 
KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR 

 
Plats:   Haboped-dagarna och Kontaktombudsdagen: Gävle sjukhus 
 
Kostnad: Haboped-dagarna:  

Sektionsmedlem   en/två dagar   300/500 kr 
 Icke sektionsmedlem  en/två dagar   600/1000kr  

Kaffe ingår i avgiften medan lunch och middag betalas av 
deltagaren. Lunchen under årsmötet den 18 mars bjuder 
sektionen på. 

 Avgiften sätts in på Bg 233 – 2732 Sektionen för Habilitering och 
 Pediatrik, det måste framgå vilken person betalningen gäller. 
    
 Kontaktombudsdagen:  
 Ingen avgift 

 
Anmälan:Senast 1 mars 2011 
 Haboped-dagarna samt Kontaktombudsdagen : 
 via e-post till styrelsen anmalanhaboped@hotmail.com , ange 
 tydligt namn och vilken/vilka dagar du önskar delta. 
 Ange om/eller inte, du vill delta i onsdagens resp. torsdagens 
 gemensamma middag.  

 
Frågor: Kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på sidan 2. 
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BOKTIPS 

Kristina Persson har skrivit en bok med titeln ”Titta vad jag kan!”. Det är en bok om 
den växande rörelseförmågans betydelse för det lilla barnets lek och utveckling. Den 
är tänkt som en rolig och praktisk inspirationskälla för den vuxne i leken med det 
växande barnet, från födseln till dess att barnet kan gå själv. Rekommenderas varmt! 
 

MINNESORD 
Här följer några ord från sjukgymnaster i västsverige om vännen och kollegan Kerstin 
”Cilla” Stenson som avlidit i en ålder av 68 år.  
Efter sjukgymnastexamen i mitten av 60-talet dröjde det inte länge förrän hon började 
arbeta inom barnhabiliteringen; först många år på Bräcke Östergård sedan på 
habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän.  
Cilla hade ett stort engagemang och drev utvecklingen av vården framåt för många 
olika patientgrupper, bla barn med cerebral pares, ryggmärgsbråck och 
muskelsjukdomar. Bassängträning låg henne särskilt varmt om hjärtat och hon hade i 
många år barngrupper för träning av vattenvana och simning.   
 
Cilla spred sin erfarenhet och kunskap på olika sätt genom hela sin yrkesbana, både 
vid undervisning på grundutbildningen för blivande sjukgymnaster i Göteborg och vid 
kurser för nyblivna kollegor inom habiliteringen. Kurserna var mycket uppskattade 
och lockade deltagare från hela landet. Hon fungerade de sista åren av sitt yrkesliv 
även som mentor för nya kollegor. En av hennes stora kvaliteter var att hon omsatte 
teoretisk kunskap om motorisk inlärning till praktiska träningstips i vardagen. En 
inspirationskälla för oss kollegor och inte minst för de barn och familjer hon kom i 
kontakt med. 
Cilla älskade livet och trots sjukdomen under de sista åren fortsatte hon att leva livet 
fullt ut.  
Vi saknar henne väldigt mycket. 
Vännerna och kollegorna 
 
Barbro Löfgren 
Lotta Vesterlund 
Meta Nyström Eek 
 
 
 
 
 
 


