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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 

förbundets övriga sektioner, som remissinstans. Sektionen ser som sin främsta uppgift att bidra 
till utvecklingen av fysioterapi inom habilitering och barnmedicin, samt att främja samarbetet 
mellan pediatriska fysioterapeuter, såväl nationellt som internationellt. Sektionen ansvarar 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…… ☺  
Det är alltid spännande så här i årets Första Krumelur, att få tillfälle att sammanfatta det gångna 
året och samtidigt blicka fram mot det nya. Ja, faktum är att Habilitering och Pediatriks gångna år 
knyter ihop sig med det nya året! 
 

2013 innehöll fortbildningsdagar i Halliwick teknik, vi vill tacka kunniga kollegor som höll i 
dessa dagar, de var mycket uppskattade! Vi delade ut ett resestipendium, vilket alltid är väldigt 
roligt. Kom ihåg att det finns mer att hämta! Vi hade också förmånen att få lyssna och ta del av 
allt intressant och lärorikt på Sjukgymnast-dagarna. 

I januari 2014 kom finalen för 2013, nämligen fullmatade Hab o Peddagar i Stockholm med tema 
Fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Sachsska 
Barnsjukhuset som stod för allt praktiskt med lokal och mat, ni skötte det helt perfekt.  
Habiliteringen från Skåne vill vi också rikta ett särskilt tack till, ni kom för att lyssna och helt 
oförbredda delade ni med er till hela auditoriet av allt ni gör för barn och ungdomar gällande 
Fysisk aktivitet. Kunskap som delas, är dubbel glädje, ja så lyder väl inte ordspråket direkt, men 
det var så det kändes. Antalet anmälda deltagare steg raskt över 80 personer och därför var vi 
tyvärr tvungna att säga nej till en del av er medlemmar som önskade delta. Det är vi väldigt ledsna 
för!!!  Vi lovar att nästa år ska alla få plats. 
 

Hab o Ped dagarna innehöll som brukligt årsmöte, även där var antalet deltagare stort. Ny 
styrelse valdes, du ser oss kika fram på hemsidan. Årsmötesprotokoll och verksamhetsplanering 
finns också att se på hemsidan. Styrelsen är ett gott gäng, med stora ambitioner att sköta 
styrelsejobbet på allra bästa sätt. Inget är omöjligt vågar jag faktiskt säga, det finns lust och vilja 
att prova, hitta nya vägar och försöka genomföra. För dig som blir lite sugen på att vara med kan 
jag varmt rekommendera att delta, det är väldigt utvecklande! 
Hemsidan vill jag slå ett slag för, där hittar du massor av nytt, gammalt och sådant som är bra att 
veta och få hjälp med. Glöm inte vårt forum för medlemsfrågor…..var då? Jo på hemsidan 
förstås! 
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Som ordförande fick jag förmånen att delta på Förbundets Rådsmöte samt Professionsråd under 
våren. Delar av Rådsmötet kan du se på Fysioterapeuternas hemsida, inspelat. 
God hälsa var andemeningen i budskapet på Rådsmötet. Att vi Fysioterapeuter ska finnas med 
som första instans så lyder även årets valmanifest ”Fysioterapeuter som första instans” det hittar 
du på: http://www.fysioterapeuterna.se/Global/Om_LSR/valmanifest/Valmanifest2014.pdf 
Att gå från ett förbund som får jaga för att få lov att vara med, till ett förbund som ständigt blir 
efterfrågat och är självklart, skall och bör vara vår ambition. 
 

Sociala medier blir ett allt större arbetsredskap, arenorna växer och det gäller 
att hänga med! #Fysrad tar dig direkt till förbundets Facebooksida. Även Blogg och Tweet är 
medier som används flitigt. 
 
Jag tänker på barnen och ungdomarna som vi möter. Deras inställning till att använda sig av 
sociala medier är så himla självklar och icke ifrågasatt. Tänk en ny tanke, varför inte ha 
Fysioterapeuten från Habiliteringen eller Barnkliniken i mobilen. Inget konstigt alls för en del 
men väldigt ovant för många. Att tänka nytt och våga prova nytt är något som barnen och 
ungdomarna gör varje dag utan att blinka! 
 

Sektionen för Habilitering och Pediatriks årshjul snurrar på. Året startar faktiskt med ett avslut, 
nämligen Hab o Ped dagarna. Dessa var väldigt lyckade med fullt av positiv feedback från er! 
TACK!!  
Nu är våren snart förbi och sommaren kommer med stora steg, i alla fall om man tittar ut. 
Styrelsen jobbar i nuläget för fulla segel med höstens evenemang.  
 
Hab o Ped dagarna för 2015, som ligger i slutet av januari 2015, kommer att innehålla 
föreläsningar och som vi hoppas även workshops denna gång. 

• Kunskap om barnets motoriska utveckling   
• Bedömningsinstrument, att bedöma motorik och rörelse  

Dessa två ämnen fanns det stora önskemål om från er medlemmar och det jobbar vi på att kunna 
genomföra. Mer information hittar du på hemsidan som alltid är uppdaterad med det senaste som 
vår eminenta Web-ansvariga Stina Hilding ☺ lägger in  
 
Glöm inte heller att titta in på IOPTPs ( International Organisation of Physical Therapists in 
Paediatrics) hemsida  http://www.wcpt.org/ioptp och ta del av mycket bra internationell 
kunskap. 
 
Vi från styrelsen önskar er alla en härlig sommar! 
 
Vid pennan  
För styrelsen Habilitering och Pediatrik 
Ordförande Susanne Nordgren 
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AKTUELLT FRÅN KONTAKTOMBUDSANSVARIG 
 

Du har väl inte missat att det på hemsidan finns en funktion som 
heter ”Yrkesrelaterade medlemsfrågor”? Här kan du ställa en fråga 
eller dela med dig av bra tips inom olika ämnesområden:  "Artiklar 
och Litteratur", "Bedömningsinstrument", Behandlingsformer", 
"Diagnosrelaterat", "Hjälpmedel" och "Övrigt". Gå också gärna in 
och se om just du har möjlighet att bidra med svar i någon befintlig 
fråga, det är ett fantastiskt bra sätt att kunna få ta del av allas vår 
kompetens och erfarenheter! Här är ett exempel på hur det kan se 
ut:   
 

• Yrkesrelaterade medlemsfrågor  
o Artiklar och litteratur  
o Bedömningsinstrument  
o Behandlingsformer  
o Diagnosrelaterat  
o Hjälpmedel  
o Övrigt  

Behandlingsformer 
Frågor som rör olika behandlingsformer. Skriv fråga/svar rörande behandlingsmetoder och områden 
för fysioterapeutisk behandling (ridbehandling, andning, intensivträning etc). 

Kommentarer 
Caroline Silver  •  2014-04-28  •  17:25  

Hej!  
I Sörmland har vi just nu 2 barn vi gör en liten utvärdering av Mollii på. I dagsläget kan den inte 
förskrivas. I övrigt finns det några barn som har elektrodress-elektroderna (men inte Mollii vad jag vet) 
i vårt distrikt. Alla de har bekostat dressen själva eller med hjälp av fonder.  
De barn vi gör en utvärdering på just nu har fått göra ett prestatus med funktionella rörelser samt 
GMFM. Detta har filmats. Efter användning i 3 månader ska samma status göras för attkunna 
utvärdera eventuell effekt. Utprovning av Molli gjordes tillsammans med representanter från företaget 
Inerventions.  
Mvh  
Caroline Silver, HABV Sörmland 

Lena Hedström  •  2014-04-01  •  08:48  

Vad har ni för erfarenhet av Mollii Elektrodress för barn/ungdomar med CP?  
Kan ni förskriva elektrodressen i ert landsting? Har ni några patienter som fått den som hjälpmedel 
eller har de finansierat den själva?  
Också intresserad av hur ni lagt upp utprovning och utvärdering om ni har arbetat med Mollii 
elektrodressen.  
Lena Hedström, BUH Jämtlands läns landsting 
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Kommentera 

 

Jag godkänner förbundets regler för kommentarer  
Skicka kommentar 
- See more at: http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Habilitering-och-
pediatrik/Yrkesrelaterade-medlemsfragor/Behandlingsformer/#sthash.Zu5wY4LM.dpuf 

 
 
Eftersom alla kommentarer hamnar i ett kronologiskt flöde kan du välja att förtydliga genom att 
skriva "Fråga gällande Xx", respektive "Svar på Fråga Xx" överst, gärna med versaler, så blir det 
lättare att sålla om kommentarerna blir många. 
 
 
Givetvis har du som medlem i sektionen för Habilitering och Pediatrik fortfarande även 
möjligheten att maila frågor, eller föra en diskussion med övriga medlemmar, via 
kontaktombuden. En sammanställning av de svar som inkommit skickas som regel ut efter några 
veckor. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddela nytt kontaktombud till Christine Jones , 
christine.jones[at]dll.se, tel 0155-24 54 09 

kontaktombudsansvarig i styrelsen 
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TEMA – motoriska bedömningsinstrument 
 
Alberta Motor Infant Scale (AIMS) 
AIMS är ett åldersnormerat test som går snabbt att genomföra och har visats ha stark reliabilitet 
och validitet för prematurfödda och fullgångna barn (0-18 mån) med risk för avvikande eller 
försenad motorisk utveckling. (1) Instrumentet är lämpligt att användas på riskbarnsuppföljning 
på neonatalkliniker i den strukturerade kliniska uppföljningen och kan användas i första hand av 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är van vid patientgruppen.  
 
AIMS utgår från motoriska milstolpar och komponenter som behövs för att uppnå dessa så som 
t.ex. hållning, ta sin kroppstyngd, rörelser mot tyngdkraft. Testet kan användas till dess att barnet 
går självständigt, själva testgenomförandet tar 20-30 minuter. (1,2)  
 
Testet innehåller 58 moment fördelade på magliggande (21 st), ryggliggande (9 st), sittande (12 st) 
och stående (16 st). Barnet observeras i de olika positionerna och bedöms utifrån den 
funktionsförmåga han/hon uppvisar. De testmoment som är relevanta för barnets nuvarande 
funktion, s.k. motoriskt fönster, testas. De moment man bedömer att barnet klarat av tidigare 
men inte utför vid bedömningstillfället, bedömer man som att barnet klarar. Utförlig beskrivning 
av testmomenten finns i manualen som bör användas vid bedömningen, testmomentet på 
poängsättningsbladet beskrivs endast en mycket kortfattat. (2) Momentet bedöms om barnet kan 
(= 1 poäng) eller kan ej (=0 poäng). Kvalitativa aspekter på funktionen eller utförandet, t.ex. 
sidoskillnader, bedöms ej utan får uttryckas i den journalanteckning/sammanfattning som 
bedömningen resulterar i för barnet.   
 
En totalpoäng beräknas genom att summera alla moment som barnet klarar vid testtillfället och 
de moment som barnet har klarat i tidiga åldrar. Ju högre poäng som barnet får desto mer mogen 
motorisk utveckling kan konstateras. Barnets totalpoäng kan konverteras till en percentil och 
jämföras med jämnåriga i ett jämförelsematerial samt med sig själv om upprepade testningar görs 
över tid. Rekommenderade ”cut-off” för avvikande motorik är 10:e percentilen vid 4 månaders 
ålder och 5:e percentilen vid 8 månader (2). Dock är det visat att även barn med normal 
utveckling kan hamna under denna ”cut-off” vid något enstaka tillfälle och man uppmanas att 
göra upprepade test för att säkerställa avvikande motorisk funktion (5). 
 
Jämförelsematerialet baseras på 2202 barn som testats i åldrarna 1 vecka till 18 månader i Kanada 
1990-92 (3), ny normering (2014) visade att samma åldersnormering fortfarande är aktuell. (4) 
 
Interbedömarreliabilitet har utförts på 221 barn som testades av två personer samma dag gav 
höga r-värden (0.96- 0.99). Test-retest utfördes på 233 barn av två personer med sju dagars 
mellanrum vilket även här gav höga r- värden (0.86- 0.99). (1, 3) 
Samtidig validitet har testats med Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) och Bayley 
Scales of Infant Development (BSID) motoriska skalor. För PDMS korrelerade skalorna med r= 
0.97 och för BSID r=0.98 för barn med normal utveckling, och för barn med avvikande 
utveckling r= 0.85-0.97 vilket visade på en god överensstämmelse. (1, 3). 
 
Referenser 
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1. Piper MC, Pinelli LE, Darrah J. et al. Construction and validation of the Alberta Infant 

Motor Scale. Can J Public Health 1992; 83: S46-50. 
2. Darrah J, Piper M, Watts MJ. Assessments of gross motor skills of at-risk infants: 

predictive validity of the Alberta Infant Motor Scale. Dev Med Child Neurol. 1998; 40: 
485-491 

3. Piper MC, Darrah  J. Motor Assessment of the Developing Infant. Philadelphia, PA: WB 
Saunders; 1994. 

4. Darrah J, Bartlett D, Maguire TO, Avison WR, Lacaze- Masmonteil T. Have infant gross 
motor abilities changed in 20 years? A re-evaluation of the Alberta Infant Motor Scale normative 
values.Dev Med Child Neurol.  2014 Mar 29. doi: 10.1111/dmcn.12452. 

5. Darrah J, Redfern L, Maguire TO et al. Intra-individual stability of rate of gross motor development 
in full-term infants. Early Human Dev. 1998; 52: 169-179 

 
/Annika Lundkvist Josenby, leg sjukgymnast, Dr Med Vet 
Lund, 140506 
 
 
Movement Assessment Battery- Movement ABC-2 
M-ABC -2 (1) är en reviderad version av den välanvända M-ABC (2). Den består av två delar: det 
motoriska testet och checklistan. M-ABC 2 bygger vidare på M-ABC där man lagt till fyra 
testmoment, reviderat några testmoment, utvidgat och ändrat åldersintervallen, använt ett mer 
representativt kontrollmaterial samt ytterligare förbättrat tolkningsmöjligheterna av resultaten. 
Checklistan har omorganiserats och kortats. 
 
Det motoriska testet används för att hitta och beskriva motoriska svårigheter i tre motoriska 
testområden; finmotorisk funktion, bollfärdigheter samt statisk och dynamisk balans. Målgruppen 
är barn och ungdomar i åldrarna 3 -16 år och det finns tre åldersintervall 3-6 år, 7- 10 år och 11-
16 år. Varje åldersband innehåller åtta uppgifter som beskrivs väl i manualen. (2) Genom att testa 
barnen med M-ABC-2 får man en testprofil för de olika testdelarna. Man kan även rapporera 
kvalitativa observationer som påverkar testresultatet i poängsättningshäftet, dessa påverkar dock 
inte poängberäkningen men kan användas som kommentarer till den sammanfattande 
journalanteckningen som bedömningen resulterar i. 
 
Råpoängen omvandlas via tabeller i manualen till standard poäng vilka kan omvandlas till 
percentiler för att kunna avgöra hur barnets funktionsförmåga förhåller sig till barn i samma ålder 
som utvecklas normalt. 
 
Kliniska rekommendationer föreslår att barn som presterar ovanför 15:e percentilen faller inom 
den normala funktionen för åldern, vilket motsvarar grönt ljus i ett trafikljussystem. Barn med 
funktionsförmåga mellan 6:e och 15:e percentilen har svårigheter som behöver fortsatt 
uppföljning (gult trafikljus) och de barn som hamnar nedom 5:e percentilen har tydliga motoriska 
svårigheter och behöver intervention (rött trafikljus). (2) 
 
Checklistan fokuserar på hur barnet klarar vardagsaktiviteter han/hon möter hemma och i 
skolan och tar ca 10 min att genomföra för en person som känner barnet väl och består av två 
delar: motorisk och icke motorisk del. Den motoriska delen av checklistan ger information om 
hur barnet presterar i olika rörelsekontexter; statisk och/eller förutsägbar miljö eller rörlig 
och/eller oförutsägbar miljö. Den icke-motoriska delen ger information om barnets beteende så 
som ouppmärksamhet och oorganisation vilket man vet påverkar förmågan att utföra och eller 
lära sig rörelsefärdigheter.  
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Checklistan resulterar i en totalpoäng som sedan kan omvandlas till ett ”trafikljusssystem” där 
barn som faller inom det normala för sin ålder hamnar i den gröna zonen, gul zon innebär att 
barnet behöver följas ytterligare och barn i röd zon sannolikt har svårigheter som kräver 
intervention. 
 
Det saknas studier på validitet och reliabilitet men trots detta anses M-ABC vara ett kliniskt 
användbart mätinstrument. Vid utredning av barn och ungdomar för olika diagnoser med M-
ABC- 2 bör andra valida och reliabla instrument användas parallellt. (3) 
 
Manualer och testprotokoll finns översatta till svenska. 
 
Referenser 

1. Henderson SE & Sugden DA. (1992) The Movement Assessment Battery for Children. 
London: The Psychological Corporation, UK 

2. Henderson, Sugden & Barnett, Movement Assessment Battery for Children. Second 
Edition (Movement ABC-2). (2007). London: Pearson Assessment, UK 

3. Brown T & Lalor A. The Movement Assessment for Children- Second Edition (MABC): A review 
and Critique. Phys Occup Ther Pediatr. 2009, vol 29, no 1, 809-103 

 
/Annika Lundkvist Josenby, leg sjukgymnast, Dr Med Vet 
Lund 140506 
 
 

 
General Movements – GMs 
General Movements är en undersökningsmetod som går ut på att observera och bedöma 
kvaliteten i spädbarnets spontanmotorik under de första levnadsmånaderna. Kvaliteten på 
rörelserna speglar nervsystemets funktion och mognad och undersökningsmetoden kan ses som 
ett komplement till en mer traditionell neurologisk undersökning. 
Metoden utarbetades av Heinz Prechtl och medarbetare under 1990-talet. Man studerade med 
ultraljud fostrets rörelseutveckling och såg att de första rörelserna uppstår redan vid 6-7 veckor 
postmenstruell ålder. Några veckor senare och fram till dess att barnet blivit 56-58 veckor 
gammalt, motsvarande 3-4 månader efter beräknad förlossning, utvecklar det en rik repertoar av 
rörelser där de mest vanligt förekommande är s.k. General Movements, GMs.  
Med GMs avses stora rörelser som inkluderar hela kroppen, både bål, armar och ben, och som 
tilltar och avtar i intensitet, kraft och hastighet. Rörelsesekvenserna är komplexa, variationsrika 
och spontant genererade av nervsystemet, d v s de uppkommer oberoende av yttre stimuli. 
Beroende på barnets ålder och mognad förändras rörelserna och de kvarstår fram till och med 3-
4 månaders ålder då den viljemässiga motoriken tar vid.  
Bedömningen går till så att barnets spontanmotorik videofilmas. Detta ska ske i en lugn miljö, 
barnet ska vara nöjt och vaket och inte påverkas av yttre stimuli. Utifrån videoinspelningen görs 
en kvalitativ helhetsanalys av rörelsernas variation, komplexitet samt flyt, utan att man lägger 
någon vikt vid enskilda detaljer. Rörelserna bedöms som normala eller avvikande. 
Ett normalt GM karaktäriseras av variationer vad gäller rörelseriktning, hastighet och intensitet. 
Rörelserna är välflytande och eleganta.  Exempel på avvikande GMs är stereotypa, monotona och 
abrupta rörelsesekvenser med brister i variation och komplexitet. 
Bedömningsmetoden har visat sig ha en mycket god prediktiv förmåga, framförallt då upprepade 
bedömningar görs vid olika tidpunkter. Vid ett enskilt bedömningstillfälle har metoden bäst 
prediktivitet då barnet är kring 3 månaders ålder. Grava avvikelser vid den här åldern, definitivt 
avvikande, associeras i 85-98% av fallen senare med en CP-skada. 
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Inter- och intrabedömarreliabiliteten anses vara god vid bedömning av GMs. 
Metoden anses vara ett bra undersökningsinstrument då det lilla barnet inte manipuleras och 
därmed ej störs. Det krävs inte några avancerade hjälpmedel och metoden är både billig och 
tidseffektiv.  
I mitt arbete använder jag GMs som metod framförallt i samband med neonatal 
kontrollbarnsuppföljning vid 2-3 månaders ålder och tycker den är ett bra komplement till min 
bedömning av barnets motoriska utvecklingsnivå. Till sin nackdel kan sägas att metoden kräver 
relativt många bedömningar för att man ska känna sig säker och trygg.   
Grundläggande teorier och bedömning enligt GMs kan man lära in vid ett kurstillfälle om två 
dagar. För att bli en skicklig bedömare krävs det däremot att man observerar och bedömer 
omkring 100 filmer. Det finns en fortsättningskurs, avancerad nivå, på ytterligare 2 dagar där man 
har med sig egna filmer som analyseras och bedöms tillsammans med övriga kursdeltagare. Det 
finns i nuläget ingen utbildning i GMs i Sverige utan man får åka till Groningen i Holland för att 
gå kurserna.  
 
Referens: Hadders-Algra M. General Movements: A window for early identification of children at 
high risk for developmental disorders. The journal of pediatrics 2004; 05: 12-18 
 
/Veronica Hermansson, leg sjukgymnast 
S11 sjg / Barnkliniken SÄS 
Borås 
 
 
Peabody Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2) och On Line 
Avvikande motorik eller en utvecklingsförsening upptäcks ofta tidigt i livet och bör bedömas och 
följas av en barnfysioterapeut. Därför är det viktigt att god kunskap finns kring standardiserade 
motoriska tester och att testerna används kliniskt genom alla vårdkedjor och oavsett arbetsgivare.  
 
Peabody Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2) är både ett fin- och 
grovmotoriskt test som kan användas för barn från att de är nyfödda till att de fyller 6 år. Det är 
ett detaljerat test som ger en utförlig bedömning av barnets motoriska utveckling. Det är uppdelat 
på sex deltest, dessa är: ”Stationary” (statisk balans och styrka), ”locomotion” (dynamisk balans, 
hopp, trappgång, snabbhet och smidighet) samt ”object manipulation” (bollövningar) som ingår i 
den grovmotoriska delen samt även ”reflexes” för barn under året. I den finmotoriska delen ingår 
”grasping” (grepp) och ”visual-motor integration” (öga-hand koordination). Testet är normerat 
och har då utförts på 2003 barn, varav 41 barn med svårigheter (Maring & Elbaum, 2007). 
Samma författare beskriver även att PDMS-2 ofta används som ”gold standard” baserat på dess 
utbredda användning, precisa poängkriterier och stora normativa test. Wiart & Darrah (2001) 
beskriver att PDMS är väl etablerad och har refererats mycket till. De har studerat 
interbedömarreliabiliteten som visade på god reliabilitet. Andra studier har också gjorts, 
exempelvis raschmodellen för att validera PDMS-2 och test-retest. Det motoriska testet Peabody 
Developmental Motor Scales 2 beskriver författarna (Folio & Fewell, 2000) att det tar 45-60 min 
att genomföra, men Chien (2007) menar på att det ofta tar längre tid då barnen har motoriska 
svårigheter eller är sena motoriskt och att ytterligare bedömningar ofta krävs. Vidare skriver 
Chien (2007) att PDMS-2 ofta upplevs för krävande och att barnet ibland vägrar utföra alla 
övningarna och att många som jobbar i kliniken och utför testen upplever att de inte hinner 
utföra testet inom den tidsmarginal som de har. Sun et al (2010) ger kritik för att PDMS-2 inte 
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fokuserar på kvaliteten i rörelsemönstret, utan mer på de grundläggande motoriska funktionerna. 
Sammanfattningsvis visar PDMS-2 både god validitet och reliabilitet. 
 
 
Nytt grovmotoriskt test för förskolebarn under utveckling! On Line 
Författaren till artikeln har tagit fram ett nytt grovmotoriskt test för förskolebarn, Catch And Run 
On Line (”On Line”). On Line kan användas för barn från att de har börjat gå till att de fyller 6 
år. Det består av sex deltest och ser bara till den grovmotoriska utvecklingen. Dessa deltest är: 
Rörelser (gå, springa, trappa), boll, balans, hopp, styrka och koordination. Fördelen med fler 
deltest är att det tydligare visar inom vilket/vilka områden som barnet har sina svagheter och 
styrkor. Testet beräknas ta cirka 45 minuter att utföra tillsammans med barnet och att fylla i 
testprotokollet beräknas ta omkring 10 minuter. PDMS-2 har fått kritik för att kräva lång 
administrationstid och dessutom kan vara svårt att administrera och utföra (Slater, Hillier & 
Civetta, 2010). Den administrativa tidsskillnaden, den tiden som det tar att fylla i testprotokollet, 
mättes därför mellan On Line och PDMS-2. Tidsmässigt så visar jämförelsen av den 
administrativa tiden att den var signifikant längre för PDMS-2 jämfört med On Line (p<0,05). 
För On Line var medelvärdet ± standardavvikelsen på administrationen 9,35 min ± 2,4 min 
medan det för PDMS-2 var 28,12 min ± 6,4 min.  
Korrelationen mellan On Line och PDMS-2 var väldigt god både för gruppen som helhet (rho= 
0,969) och när de yngre barnen (rho=0,841) respektive de äldre barnen (rho=0,970) betraktades 
var för sig. ROC analys föreslog ett gränsvärde för de yngre barnen på 19,5 på totalpoäng på det 
nya testet, vilket resulterade i en sensitivitet på 0,75 och en specificitet på 0,88. För de äldre 
barnen blev gränsvärdet 48,5, sensitiviteten 0,75 och specificiteten 0,80. Under 2014 påbörjas en 
normering och en instruktionsbok av On Line och framöver behöver även studier kring 
interbedömarreliabiliteten och test-retest-reliabiliteten göras. Målet med On Line är även att 
resultat i form av percentil, kvot och standardavvikelse lätt ska fås fram genom att skriva in 
testresultat på en hemsida eller via en app. Detta kan ytterligare förkorta den totala 
bedömningstiden för oss fysioterapeuter.  
 
Under barnklinikdagarna 12-13 maj 2014 på Astrid Lindgrens barnsjukhus pratade författaren 
med fysioterapeuter från olika delar av Sverige som arbetar med barn. För de yngre 
förskolebarnen säger de flesta att PDMS-2 är det motoriska test som de skulle välja för 
målgruppen, men flera erkänner också att de drar sig för att använda testet eller låter bli eftersom 
det upplevs som mycket tidskrävande och är krångligt att både lära sig och använda i kliniken. 
Det förstärker den bild som författaren länge har upplevt och som litteraturen även beskriver och 
därmed behovet av ett nytt motoriskt test för förskolebarn.  
 
Sammanfattningsvis så är On Line ett grovmotoriskt test som går betydligt fortare att bedöma än 
PDMS-2. Deltesten för On Line är uppdelade i olika motoriska förmågor; rörelser, boll, balans, 
hopp, styrka och koordination medan den grovmotoriska delen för förskolebarnen i PDMS-2 har 
3 deltester; ”stationary, locomotion och object manipulation”. Instruktionsboken för On Line 
blir informativ med både text och bilder som barnet och testledaren kan titta på under 
testsituationen. En stor skillnad att man i PDMS-2 behöver ta reda på inom vilket ”fönster” man 
ska bedöma barnet för att veta vilka övningar som ska utföras, vilket skiljer sig successivt mellan 
olika åldrar. On Line använder sig av samma test för alla, det vill säga alla barn deltar i alla 
övningar efter sin förmåga. I resultatdelen skiljer sig även testen då PDMS-2 noggrant endast 
beräknar utvecklingsförseningen medan On Line dessutom tar hänsyn till de kvalitativa 
aspekterna i rörelsemönstret och en avvikelsekurva kan räknas fram utöver percentilkurvan.  
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/Caroline Thurgren 
Leg. Sjukgymnast, specialist inom pediatrik 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm  
 
 
BAS skattning enl Roxendahl  
Detta bedömningsinstrument innefattar dels en strukturerad intervju där barnets egen 
uppfattning om sin hälsa skattas, dels ett standardiserat rörelsetest där sjukgymnasten skattar 
kroppsjagets funktioner.  
Det fungerar väldigt väl att genomföra för barn/ungdomar med Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och ger en tydlig kvalitativ bild av barnets möjlighet att utföra rörelser. 
Items som bl a stor/liten, hårt/mjukt, snabb/långsam, smal/bred, nära/långt bort, 
framför/bakom bedöms, samt även känslan för patientens resurser att utföra rörelser med hjälp 
av hela rummet. Instrumentet ger även möjlighet att skatta förmågan att känna och uttrycka 
glädje, ilska och sorg. 
 
Undersökningen ger en väldigt bra bild av hur svårigheterna ser ut för den enskilda individen, 
men också vilka resurser som finns att arbeta med. Skattningen utgör underlag för kontinuerlig 
uppföljning. 
/Susanne Nordgren, leg sjukgymnast 
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Vänersborg 
 
 
Bruininks Oseretsky test of motor proficiency - BOT 2 är ett standardiserat test för 
att bedöma grov och finmotorisk förmåga hos barn mellan 4-21 år. BOT-2 är en vidareutveckling 
av det ursprungliga testet Bruininks Oseretsky test of motor proficiency-BOTMP. Denna 
revidering skedde eftersom användare av BOTMP upptäckte att vissa av uppgifterna inte 
resulterade i någon relevant information. 
Varken BOTMP eller BOT 2 är översatta till svenska. Det finns få studier för reliabilitet och 
validitet men trots detta så anses BOT 2 vara ett kliniskt användbart instrument.  En serie av 
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reliabilitets och validitetstest har i samband med utvecklingen av BOT 2 genomförts av testets 
konstruktörer som menar att det finns bevis för god validitet och hög reliabilitet. 
 
BOT 2 är indelat i 4 domäner.” Fine Manual control”, ”Manual Coordination”, ”Body 
Coordination” och “Strength and agility”. Dessa domäner består i sin tur av 8 subtest : ”Fine 
motor precision”, ”fine motor integration”, ”manual dexterity”, ”upper limb coordination”, 
”bilateral coordination”, ”balance”, ”running speed and agility” och ”strength”  
 
Område/domän Subtest Antal uppgifter Exempel på 

uppgift 
Fine motor 
precision 

7 klippa ut en cirkel, 
förbinda punkter 
 

 
Fine manual control 

Fine motor 
integration 

8 Kopiera fyrkant 
och stjärna 
 

Manual dexterity 5 Trä pärlor, sortera 
kort efter färg) 
 

 
Manual 
coordination 

Upper limb 
coordination 

7 Kasta boll mot ett 
mål och fånga boll 

Bilateral 
coordination 

7 Hoppa passgång 
och ”jumping 
jacks” 

 
Body coordination 
 

balance 9 Gå på linje, stå på 
ett ben 

Running speed and 
agility 

5 Springa och hoppa 
på ett ben under 15 
sekunder 

 
Strength and agility 
 

strength 5 Situps och 
armhävningar 

                                                                                     53  
 
 
BOT 2 kan användas på olika vis. Dels kan hela testet användas men det går också bra att 
använda endast en domän eller ett enskilt subtest. Det finns även en shortform-SF av BOT 2 
som består av 14 uppgifter. Minst en uppgift kommer från de respektive subtesterna. SF kan tex 
användas som ett snabbt screeninginstrument för att identifiera inom vilken domän barnets 
svårigheter ligger.  
 
I manualen beskrivs varje uppgift utförligt och det finns även bilder för att ytterligare förtydliga.  
Hela BOT 2 tar ca 60 minuter att genomföra. SF ca 30-45 minuter. 
 
För att kunna summera testresultatet måste barnets/ungdomens kronologiska ålder beräknas så 
att rätt tabell används och man måste även ta ställning till om man önskar använda de tabeller 
som är indelade efter kön (flickor för sig och pojkar för sig) eller ej (flickor och pojkar 
sammanslagna).  
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Barnet/ungdomens resultat (rawscore) omvandlas till en pointscore enligt manualen. Med hjälp 
av tabeller i manualen kan man också utläsa skalpoäng, standardpoäng, percentiler, 
konfidensintervall, deskriptiv beskrivning av resultatet. I testprotokollet finns utrymme för att 
fylla i viktig bakgrundsinformation om barnet/ungdomen samt beteendeobservationer som görs 
under testets gång. 
 
Att reflektera över inför användandet av BOT-2: Alla uppgifter utförs oavsett ålder. Det innebär 
att vissa av uppgifterna är svåra för de yngre barnen samt barn med uttalade motoriska 
svårigheter.   
 
Referens 
Bruininks RH, Bruininks BD. BOT-2 Bruininks-Oseretsky Test of motor profiiciency Second 
edition. (2005). NCS Pearsons. Minneapolis 
 
Exempel på reliabilitets/validitets studier 
Venetsanou F1, Kambas A, Aggeloussis N, Fatouros I, Taxildaris K. Motor assessment of 
preschool aged children: A preliminary investigation of the validity of the Bruininks-Oseretsky 
test of motor proficiency - short form. Hum Mov Sci. 2009 Aug;28(4):543-50 
 
Wuang YP1, Su CY. Reliability and responsiveness of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
Proficiency-Second Edition in children with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2009 Sep-
Oct;30(5):847-55.  
 
Hassan MM. Validity and reliability for the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Short 
Form as applied in the United Arab Emirates culture 
Percept Mot Skills. 2001 Feb;92(1):157-66. 
 

/Johanna Willcox, Leg sjukgymnast 
Barn och Ungomssmärtenheten  
Skånes Universitetssjukhus i Lund 

 
Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I)  
Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I) är en metod för att bedöma 
barns motoriska förmåga under första levnadsåret. Syftet är att tidigt identifiera barn med 
motoriska problem. Fördelen med metoden är att den bedömer både motorisk nivå och 
motoriskt utförande på barnets egen uppnådda nivå (kvalitet).  
Akronymen SOMP-I lyfter fram viktiga komponenter i metoden. Undersökningen är 
strukturerad och undersökaren får stöd av en tydligt beskriven procedur. Undersökningen styrs 
av beskrivningar i 12 skalor för motoriska nivåer för olika kroppsdelar i olika kroppslägen, 
inklusive handfunktion. Metoden bygger på observation av barnets spontana och viljemässiga 
rörelser. Undersökaren leker med barnet på ett strukturerat sätt för att locka fram barnets bästa 
möjliga motoriska förmåga, den motoriska prestationen.  

För varje barn erhålls en poängsumma för en total motorisk nivå och ett totalt motoriskt 
utförande. Resultaten kan avläsas i två percentilgrafer där barnets resultat jämförs med en 
referensgrupps motoriska nivå och motoriska utförande. På så sätt kan barnets utveckling 
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åskådliggöras och graderas för undersökaren och barnets föräldrar. För fysioterapeuten utgör 
SOMP-I en möjlighet att bedöma var åtgärder bör sättas in och att följa effekter av dessa. 

långa och givande kliniska användningen av SOMP-I, tillsammans med positiva 
forskningsresultat när det gäller metodens reliabilitet och validitet, har lett till en fortsatt 
utveckling av metoden. Det nuvarande namnet SOMP-IT tillkom när metoden webbaserades. Nu 
pågår en revidering som främst består av språkliga ändringar och en återgång till 
ursprungsnamnet SOMP-I. Forskning kring SOMP-I pågår. Läs mer om metoden på www.somp-
it.se. 
/ Kine Johansen, leg fysioterapeut, specialist inom pediatrisk sjukgymnastik 
 

 
 

 
 
RESESTIPENDIUM 
Sektionen delar 2 ggr/år ut resestipendier till ett maximalt belopp som beslutas av årsmötet varje 
år. 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. 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 mål, kostnadskalkyl samt 
sökt summa. Ansökan skickas till sekreterare Lena Hedström, lena.hedstrom[at]jll.se, senast 30/4 
respektive 31/10. Beslut om stipendiat tas i maj och november. Stipendiaten redovisar inhämtad 
kunskap med presentation på fortbildningsdag och/eller med en rapport i Krumeluren.  
 

 
 
 
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. 
 
 
SYFTE 
Att stärka och öka den professionella kompetensen hos sektionens medlemmar inom området 
habilitering och pediatrik genom utbildningsinsatser och informationsspridning. 
 
KAN SÖKAS AV 
Leg fysioterapeut 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. Sektionen delar 2 ggr/år ut lokalt aktivitetsstöd till ett maximalt 
belopp som beslutas av årsmötet varje år.  
 
Ansökningar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april och 31 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. Specificerad ekonomisk 
redovisning ska 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 en månad efter avslutad aktivitet. 
 
 
 

 
 

RAPPORT FRÅN KONFERENSER 
 
Haboped-dagarna i Uppsala 31 januari  – 1 februari 2013 
Vi träffades på Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm. Ett 80 tal sjukgymnaster samlades 
och på uppdrag av 2013 års fortbildningsdagar och från er medlemmar blev årets ämne  
”Fysisk aktivitet för barn och ungdomar” 
  
Dag 1 
”Allmänna principer för fysisk träning. Träningseffekter och begränsande faktorer vid 
uthållighets- och motståndsträning av barn och ungdom med funktionsnedsättning” 
Gunnar Grimby, professor emeritus vid Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering 
vid Göteborgs Universitet, gav med sin föreläsning en grund för årets tema. 
 
”Forskning angående fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning” 
Katarina Lauruschkus, fysioterapeut och doktorand i Handikappvetenskap med inriktning 
habilitering. Katarina berättade om sitt avhandlingsarbete om delaktighet i fysisk aktivitet hos 
barn och ungdomar med cerebral pares (CP). Några slutsatser som framkommit: barn med CP är 
mindre fysiskt aktiva än barn utan CP, deltar i fysisk aktivitet med lägre intensitet med mindre 
variation och stillasittande ökar med åldern i denna diagnosgrupp. Barnen har uttryckt att de vill 
ha kul, tillsammans med andra och uppleva känslan av fart när de är fysiskt aktiva. De vill få 
prova på och välja nya aktiviteter själva. De vill vara med och bestämma vad de ska göra. 
 
Vad gäller barnens föräldrar uppger de att fysisk aktivitet är viktig, men det är svårt att få till. 
Föräldrarnas bakgrund, attityder och tidigare erfarenheter påverkar. 
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Katarina är nu inne i slutfasen av sin avhandling och ska då prova på aktiviteter med 14 familjer. 
Man ger även individuellt stöd med motiverande samtal. Man lotsar familjerna till aktiviteter som 
barnen är intresserade av. Fysioterapeuterna behövs för att hjälpa till att anpassa aktiviteter. 
Katarina påpekar att det är viktigt att vi som fysioterapeuter följer upp noggrant hur aktiviteterna 
fungerar för barnen/ungdomarna. 
 
Dag 2 
Morgonens inplanerade föreläsare fick tyvärr förhinder, men det blev ändå intressant. Vi passade 
på att ta tiden att berätta för varandra hur vi jobbade med ”Fysisk aktivitet” på våra respektive 
arbetsplatser. Det visade sig att Region Skåne var rikligt representerade dessa dagar och att det 
berodde på att man där beslutat att tema för år 2014 var just ”Fysisk aktivitet”. Vi fick en rik 
beskrivning hur de arbetade för att främja detta tema – mycket intressant och det gav uppslag till 
många nya idéer. 
 
”Fysisk aktivitet ur perspektivet kroppstillit, tillit till sin egen förmåga, självkänsla” 
Ulrika Wallbing, fysioterapeut, specialist inom psykosomatik/psykiatri. Arbetar med barn och 
ungdomar med psykisk ohälsa. Barnen/ungdomarna kommer på remiss från BUP, BUH och 
BUM. Problemställningar är ofta nedstämdhet, oro, smärta, ångest, rädsla. Många har neuro- 
psykiatrisk diagnos. 
Ulrika har frågat ungdomarna hon träffar vad de skulle vilja säga till andra ungdomar som har 
liknande problem. Här följer några citat: Det går att behandla. Det är bara du själv som kan hjälpa 
dig själv. Du är absolut inte ensam och det kommer du aldrig att vara. Jag har gått igenom samma 
sak som du, så jag kan lova att det blir bättre. 
Följande vill ungdomarna säga till andra sjukgymnaster som träffar ungdomar med liknande 
problem: Lyssna på vad ungdomarna har att säga om hur livet är. Bra att få tid – tala om att tiden 
verkligen är till för mig. Låt ungdomarna öppna sig i sin egen takt, för då är det mycket större 
chans att vi litar på er. Ge känslan av att det kommer att ordna sig. 
Ulrika rekommenderade följande litteratur: ”Att förstå kroppens budskap – sjukgymnastiska 
perspektiv”. Redaktörer Gabriele Biguet, Riitta Keskinen-Rosenqvist och Adrienne Levy Berg. 
Studentlitteratur 2012. 
 
- Sedan följde ”Sektionens årsmöte”  -  se protokoll och övriga handlingar på hemsidan. 
 
”Erfarenheter, praktiskt användande av FYSS och FaR för barn och ungdomar” 
Åsa Jonsson, Hälsopedagog från Korpen i Östergötland. Hon berättade hur man i Öster- 
götland arbetar med FaR för barn och ungdomar. Åsa samordnar FaR-arbetet. Avtal skrivs dels 
mellan Landstinget och Korpen och dels mellan Korpen och ”FaR-aktörerna”, föreningarna.  
Framgångsfaktorer som gör att det fungerar bra: Samordnare som arbetar verksamhetsnära, stöd 
från verksamhetschef, lokalt nätverk, tydlig inre och yttre struktur och gemensam utbildning. 
BUH börjar med grupper som sedan flyttas ut till föreningarnas lokaler och slutligen tar 
föreningarna över aktiviteten helt. 
Positiva effekter på individnivå: Grupptillhörighet, förbättrad självkänsla, känsla av oberoende 
och ökad ansvarskänsla, nya vänner och ökad livskvalitet 
 
Dagarna avslutades med diskussion och utvärdering. Vi tackar för givande och intressanta 
diskussioner och ser fram mot Hab- och Ped dagarna 2015 med tema ”Motoriska bedöm- 
ningsinstrument” 
/ Lena Hedström, Styrelsen inom Sektionen för Habilitering och Pediatrik 
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Rapport från Kontaktombudsdagen, 29 januari 2014 på Beckis idrottscenter i 
Bromma.  
Idrottskonsulenten Peter Melander berättade kort om Stockholms handikappidrottsförbunds 
verksamhet på Beckis. Peter informerade även om den simskola som de håller i enligt Bojfriend-
metoden samt tipsade om de forumveckor som de anordnar med fokus på utvecklingsstörning, 
rörelsehinder samt synnedsättning. 
Information gavs från styrelsen om en ny funktion på hemsidan: ”Yrkesrelaterade 
medlemsfrågor”. Här finns möjlighet att ställa frågor och få svar från alla medlemmar inom olika 
frågor i en kommentarsfunktion. Kommentarerna märks av medlemmen med ”FRÅGA....” resp. 
”SVAR...” för att lättare kunna hitta rätt. Vår sektion är först ut med denna typ av funktion på 
hemsidan, och är intresset starkt kan det tänkas att fler sektioner uppmärksammar behovet, varpå 
hemsidan i så fall skulle kunna utvecklas med en ny/smidigare funktion för 
forum/diskussionsfrågor. 

Ämnen som diskuterades under dagen var konditionstest för barn, förskrivningsmöjligheter av 
träningshjälpmedel, elektrodressanvändning, erfarenheter av SDR-rehabilitering, arbets-
/skyddskläder, kinesiotejpning, träningsdagböcker för barn, stretching, användning av NIT, 
användning av Vojta-metoden, ståskalsanvändning, prioritering av barn till bassängträning, FaR-
användning, fördelningen/samarbetet Barnklin/Barnhab, registrering/besöksstatistik, titeln 
Fysioterapeut, samt Pediatrisk specialistkompetens. Mycket att diskutera alltså, och som alltid gick 
tiden fortare än den skulle. 

På slutet fick vi under guidning av bl.a. Peter Melander prova på rullstolsbasket och bordtennis 
med olika typer av funktionsnedsättningar. Svettigt och roligt! På kvällen bjöd sektionen 
kontaktombuden på middag på restaurang Nytorget 6, som tack för deras respektive insatser 
under det gångna året.  
/Christine Jones, kontaktombudsansvarig i Sektionens styrelse  
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Barnklinikdagarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm 12-13 maj 
Måndag förmiddagen började med knät i fokus. Först pratade Marie Askenberg, ortoped, om de 
vanligaste skadorna som kommer in till akuten och om olika behandlingsalternativ. Maria 
Örtkvist, fysioterapeut, berättade om sin avhandling. Hon beskrev svårigheterna att testa 
benstyrka med handhållen dynamometer och att avancerad apparatur inte finns överallt. Hon 
beskrev vidare hur hon utvecklat ett test för att kunna utvärdera styrkan i en speciell stol och ett 
kliniskt knätest (korta knäböj). Sist testades barnen med en enkät efter översättning och ändringar 
så att det skulle passa barnens sätt att svara på frågor. 
Efter lunch kom Anna-Clara Esbjörnsson, fysioterapeut från Motoriklab ALB och Tina 
Andersson ortopedingenjör från Team Olmed Barn och ungdom visade på nyttan av objektiv 
gånganalys. Anna-Clara visade bilder från sitt mycket avancerade lab med flera kameror, 
kraftplattor och 3D analys. Tina berättade om deras mer kliniska lab med 2D-analys med syfte att 
underlätta ortosoptimering. 
Magnus Pettersson visade lite snabbt hur ultraljud kan underlätta för sjukgymnaster för att skilja 
på smärta och ledsvullnad. 
Hur mår dagens barn? Hur mycket rör de sig? Visste du t.ex. att en fotbollsmatch för en 9-åring 
bara täcker 25% av det dagliga rörelsebehovet. Örjan Ekblom från GiH presenterade massor av 
viktiga fakta som vi kan ta till oss. 
Måndagen avslutades med att Mattias Möller och Mia Tegmark berättade om hur ungdomar på 
elitnivå tränar och sjukgymnastens dilemman med ”för” motiverade patienter. 
Den andra dagen började med att Jenny Åström PTP-psykolog från Beteendemedicinskt 
smärtbehandlingsteam som pratade om psykologisk behandling av barn med rörelserädsla. 
Psykologisk flexibilitet var ett nyckelord. Förmiddagen fortsatte med Ulrika Wallbing, 
fysioterapeut, gav några exempel på hur hon behandlar barn med rörelserädsla.   
Ann Hafström från Centrum för Allmänmedicin drog några av svårigheterna och några 
framgångsfaktorer för oss som vill eller redan har börjat skriva FaR. 
Resten av dagen ägnade vi åt andning. Henrik Ljungberg, barnlungläkare började med 
lungfysiologi och lite av skillnaderna mellan barn och vuxna. Han förklarade också varför inte 
små barn får Ventoline.  Helena Bergström, fysioterapeut, berättade om vad vi kan göra för det 
obstruktiva barnet. Slutligen tog andningsfysioterapeuterna på ALB upp den relativt nya MI E 
(hostapparaten) förtjänster och svårigheter. Deras kliniska erfarenheter och några intressanta fall 
diskuterades. 
Vi från styrelsen i HaboPed sektionen vill tacka för ett väl genomfört arrangemang. Sektionen är 
en medfinansiär till barnklinikdagarna sedan 2010. 
/Thomas Airio, Styrelsen inom Sektionen för Habilitering och Pediatrik 
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KOMMANDE KURSER/KONFERENSER 
 
Åldersanpassad träning  - vi planerar att genomföra en 2 dagars kurs om träning för barn 
och ungdomar. Har precis påbörjat kontakt med föreläsare och arbetet med att hitta lämplig 
lokal. Exempel på kursinnehåll: Styrketräning från lek till elitidrott. Träningsfysiologins grund- 
principer. Balans mellan rörlighet och stabilitet. Träningsplaneringens metodik och utvärdering. 
Kusen ska innehålla såväl teoretiska som praktiska moment. 
Kursen anordnas i november 2014. 
 
Vi återkommer så snart vi kan med mer detaljerad information om tid, plats, schema, hur man 
anmäler sig osv… 
 
 
 

 
 

 
Barn och ungdomar med långvarig smärta  
den 14 november 2014  
Du är hjärtligt välkommen till Uppsala på vår endagskurs i teoretisk och praktisk kunskap om 
smärtbehandling av långvarig smärta hos barn och ungdomar.  
Program  
9.00–9.30 Registrering och kaffe  
9.30–11.35 Rapport om klinik och pågående forskning  
9.30–9.55 Region Skånes Smärtmottagning - BUSE  
9.55–10.20 Smärtmottagningen, Linköping  
10.20–10.45 Smärtmottagningen, Uppsala  
10.45–11.10 Smärtmottagningen, Karolinska, Stockholm  
11.10–11.35 Smärtmottagningen, Umeå  
11.35 - 11.40 Bensträckare  
11.40–12.30 Tension Releasing Exercises (TRE) Claes Ekenstam  
Docent i idéhistoria, lektor i vårdvetenskap  
Instruktör i TRE (level 2), kroppspsykoterapeut  
12.30–13.20 Lunch  
13.20–14.20 Psykotraumatologi Per-Olof Michel  
filosofie doktor, leg. läkare med specialistexamen i psykiatri  
14.20–15.00 Beteendemedicin i primärvården Sara Holm  
medicine doktor, leg fysioterapeut specialist inom pediatrik  
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15.00–15.30 Kaffe  
15.30–16.10 Utredning av barn med långvarig smärta Gösta Alfvén  
docent, pediatriker  
16.10–16.50 Psykosomabehandling Ulrika Wallbing, leg fysioterapeut  
Plats  
Rombergssalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala  
Mötesavgift  
Anmälan senast den 5 november, mötesavgift 800 kr (förmiddagskaffe, lunch och 
eftermiddagskaffe, medlemskap i Svensk barnsmärtförening ingår i priset). För medlemmar är 
priset 650 kr.  
Anmälan görs på Svensk Barnsmärtförenings hemsida www.svenskbarnsmartforening.se. Klicka 
på Aktuellt och vidare till Kongresser och möten. 
 
 
 
HABOPED-DAGAR 29 – 30  januari, 2015 
Tema för dagarna kommer att vara ” Motoriska bedömningsinstrument”– efter önskemål från 
många av våra medlemmar. Tanken är att dagarna ska innehålla föreläsningar om barns motoriska 
utveckling och motoriska bedömningsinstrument som används inom habilitering och pediatrik. 
Dagarna ska även innehålla praktiska work-shops där vi får prova på bedömningsinstrumenten 
rent praktiskt. 
Lokal: Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm. Denna gång kommer vi dock att boka större lokaler 
för att alla ska få plats! 
  
 
 
KONTAKTOMBUDSDAG 28 januari 2015 
Ligger ”som vanligt” i anslutning till Haboped-dagarna. 
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NÄTVERK 
Vi har tidigare haft en lista på nätverk för olika intresseområden inom pediatrisk sjukgymnastik 
och kontaktpersoner man kan vända sig till för mer information. Då vi inte längre vet om 
nätverken är aktiva eller inte och om kontaktpersonerna vill stå kvar, utgår denna info i detta 
nummer av Krumeluren. Styrelsen har för avsikt att under hösten kontakta de som tidigare stod 
som kontaktpersoner för att uppdatera listan. Är du intresserad av att starta ett nätverk inom 
något område? Hör i så fall av dig till styrelsens sekreterare lena.hedstrom[at]jll.se 
 
Följande två kontaktpersoner vill kvarstå för respektive nätverk: 
Barnkardiologi  charlotte.brattström@skane.se 
Motorik vid NP-diagnos  susanne.nordgren@vgregion.se 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
SÖKER DU EN SPECIALIST I PEDIATRIK ….., 
för hjälp med handledning eller någon att vända sig till med en fråga. Idag finns det fler än 50 
sjukgymnaster som har specialistkompetens i pediatrik, en lista med kontaktuppgifter till dessa 
hittar du på Fysioterapeuternas hemsida. 
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Och så vill vi avslutningsvis önska er alla 
en riktigt härlig, avkopplande 

SOMMAR 
med mycket bad, lagom med sol och lite mygg! 

 
Styrelsen 

Sektionen för habilitering & pediatrik 
Fysioterapeuterna 
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Styrelseledamöter i Fysioterapeuternas  Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2014 
 
Ordförande: 
Susanne Nordgren 
Barn- och ungdomshabiliteringen, 
Fyrbodal 
Restadvägen 24 
462 54 Vänersborg 
010 – 44 12 100 
susanne.nordgren[at]vgregion.se 
 
Kassör: 
Peter  Enlund 
Mörby Habiliteringscenter 
Svärdvägen 11 
182 33 Danderyd 
08-123 357 86 
peter.enlund[at]sll.se 
 
 
Ledamot: 
Johanna Wil l cox 
Sjukgymnastiken 
Barn och Ungdomsmedicinska kliniken 
Skånes Universitetssjukhus 
Lund 
046-17 83 85 
johanna.willcox[at]skane.se 
 
 
Suppleant: 
Stina Törner 
Sjukgymnastiken barn 
Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus 
Göteborg 
031 - 34 34 844 
stina.torner[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:  
Chris t ine Jones  
Habiliteringsverksamheten 
Visornas väg 3 
611 85 Nyköping 
0155-24 54 09 
christine.jones[at]dll.se 
 
 
Suppleant: 
Thomas Airio 
Sachsska barnsjukhuset 
SÖS 
Stockholm 
08 – 616 41 04 
thomas.airio[at]sodersjukhuset.se 
 
 
 
 
 
 
 

 
Webansvarig: 
Stina Hilding 
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Torkelbergsgatan 14d 
582 25 Linköping 
010-103 80 70 
stina.hilding[at]lio.se 


