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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 
  

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 FRÅN ORDFÖRANDE 
Hej, 
nu när hösten knackar på dörren, vardagslunken är åter efter sommarens ledigheter, 
då börjar sektionens nya styrelse bli varm i kläderna och redo att fortsätta det arbete 
som stakades ut på årsmötet i mars. Jag hoppas att du har uppmärksammat att 
halva styrelsen är ny för i år, kanske har du nu en kollega nära dig som sitter i 
styrelsen och är redo att fånga upp just dina tankar och idéer på hur vi tillsammans 
ska arbeta för att stärka pediatrisk sjukgymnastik i Sverige. Har du ingen 
styrelseledamot som kollega, så kom ihåg att vi bara är ett telefonsamtal eller e-brev 
bort, dessutom finns alla sektionens kontaktombud spridda runt om i landet. De gör 
ett fantastiskt jobb för att hålla små och stora frågor och diskussions ämnen levande. 
Kom ihåg att ta kontakt med ditt kontaktombud för att lämna din e-postadress så att 
du på så sätt snabbt kan få aktuell information. 
 
I inledningen skrev jag att vi tillsammans kan arbeta för att stärka pediatrisk 
sjukgymnastik, jag gissar att den formuleringen fick fler än en att hoppa till. De 
senaste åren har en diskussion om sektionens huvudfokus förts i styrelsen men 
framför allt på årsmötena. Vi har landat i att det är just pediatrisk sjukgymnastik som 
är sektionens huvudfokus. Oavsett inom vilken verksamhet som vi verkar så är det 
barn och ungdomar som är vår målgrupp och som vi har och behöver ha särskild 
kompetens (ganska många medlemmar har dessutom Specialistkompetens inom 
området Pediatrik) för att möta och behandla.  Det känns i det här sammanhanget 
viktigt att påpeka att sektionen är öppen för ALLA (medlemmar inom LSR) samt att 
påminna om att man kan var medlem och aktiv i flera sektioner för att hämta 
information och kunskap från flera olika områden som man är intresserad av. 
 
Tills sist önskar jag er en härlig höst och hoppas att vi ses på någon av sektionens 
Temadagar om Ungdomsmedicin. 
 
Catharina 
Catharina Bäcklund 
ordförande i LSRs sektion för habilitering och pediatrik 

 
 

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 
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Spädbarn 0-1 år  christina.eriksson@karolinska.se 
Torticollis   anna.ohman@vgregion.se 
 

 
NÄTVERK UNDER UPPBYGGNAD 

Det finns intresse av att bilda fler nätverk omkring: 
 
Bassängträning Hör av er till ann-louise.tolf@sll.se 
Ehlers-Danlos Syndrom Hör av er till elke.schubert@vgregion.se 
Tonårsteam  Hör av er till lena_stahle_oberg@yahoo.se 
 
  
 

AKTUELLT FRÅN KONTAKTOMBUDSANSVARIG 
Som medlem i Habopedsektionen 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. 
 
 
 
 

 
RAPPORT FRÅN KONTAKTOMBUDSDAGEN 2010-03-18 

Här är en kortfattat referat om vad som 
avhandlades på kontaktombudsdagen i 
Göteborg. Det samlades 13 
kontaktombud från skilda delar av landet 
för att diskutera dels frågor som styrelsen 
förberett, dels diskutera sådant som 
kontaktombuden tagit med från sina 
medlemmar. Här är ett axplock: 
 

 Utskick och frågor via 
kontaktombuden 

Hur uppfattas mailströmmen? Bra att svara den som frågar direkt, det kommer en hel 
del svar. Finns önskemål om att få svar på de frågor som sänds ut, och likaså vem 
som svarat för att kunna fortsätta diskussionen. Funderingar kring chat-forum, detta 
rekommenderas inte av LSR för att det ställer höga krav på etik och säkerhet. Nu 
behövs inget lösenord till sektionens hemsida, detta diskuteras. På sändlistorna 
kanske bara fackanslutna ska vara med, däremot är det svårt att utesluta icke-
fackanslutna på yrkesträffar o dyl. Det är en medlemsförmån att man får nätverket. 
Svårt med gränsdragningarna när det gäller yrkesutveckling! 
 

 FYSS och FaR 
Större tyngd att ha ett recept som är underskrivet av en leg. vårdgivare. Viktigt dock 
med uppföljning (t ex per telefon). FaR-samordnare finns i många län, som man kan 

Meddela nytt kontaktombud och adress till: 
Christina Enander, kontaktombudsansvarig i styrelsen 
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samordna projekt med. Bra med lokalt samarbete så att man får med föreningarna 
aktivt. I vissa områden är det enbart läkare som får förskriva, skiljer sig mycket över 
landet. Viktigt att vi värnar om de hälsofrämjande åtgärderna inom habiliteringen! 
 

 Specialistordningen 
Habopedstyrelsens ordförande Catharina Bäcklund har varit på yrkesrådet och 
diskuterat den nya specialistordningen (finns på LSR:s hemsida). Uppbyggd 
övergripande i yrket sjukgymnast och sedan i varje specialitet inom området. 
Synpunkter från kontaktombuden: 

• Står inte specifikt definierat vad som krävs (kurspoäng, år i erfarenhet). 
Förtydliga vad innebär ”fördjupade kunskaper”? Hur många erfarenhetsår? 
Magister, projektarbete inom pediatrik, presenterat på konferens/publicerat 
vetenskaplig artikel, arbetat i tre år under handledning (handledaren ska ha 
specialistkompetens). Handledaren ska bli godkänd av LSR och en 
utbildningsplan för handledningen ska finnas. Handledaren ska sedan 
godkänna att målen uppfyllts efter de tre åren. 

• Vore bra om det fanns en klar kursplan för att kunna få ihop poängkurserna på 
ett planerat sätt. Upprepa kurserna med kontinuitet! 

• Lista över specialister uppdelat på specialistområde: 
http://www.sjukgymnastforbundet.se/profession/Livslångt%20lärande/Docume
nts/Specialister%202009%20hemsidan.doc 

 
 Botox-behandling 

Hur mycket träning görs efter botoxbehandling? Hur följs de nationella riktlinjerna? 
Man känner att det behövs intensiv träning för att uppnå ett gott resultat. Styrka, 
stretching och/eller utveckla nytt gångmönster. Vem, vad, när och hur? Eftersträva 
att följa de nationella riktlinjerna som ju dock är generella. Riktlinjerna finns på 
www.cpup.se . I Skåne gipsas det alltid (seriegipsning fyra veckor), men mycket olika 
i landet. Kan bero på om det är ortoped eller neurolog som gör sprutningen och 
därmed tillgången på vana ”gipsare”. Bra att gipsa efter en vecka då effekten har 
uppnåtts, framförallt om syftet är rörelseökning. Immobilisering i en led gör det känns 
smärtande när rörelse sedan börjar igen. Finns ortoser färdiga när gipset är borta? 
Om barnet har en god passiv rörlighet finns ingen anledning att gipsa, utan mer om 
man verkligen vill öka rörelseomfånget. Måste vara väldigt tydlig med syftet!  
 
Kontaktombudsdagen avslutades med livlig och givande diskussion kring 
styrketräning tillsammans med Meta Nyström Eek, specialistsjukgymnast på 
regionhabiliteringen i Göteborg.  
Stort tack för allt erfarenhetsutbyte och engagerade diskussioner kring stort och 
smått! /Stina Hilding, Östergötland 
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Här följer protokoll från årsmötet som hölls i Göteborg 2010-03-19: 

 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Sektionens ordförande Catharina Bäcklund förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Anneli Johansson väljs till ordförande och Eva Resare till sekreterare. 
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§ 3 Val av justeringsmän 
Sari Aula och Lotta Vesterlund väljs att justera årsmötesprotokollet. 
 
§ 4 Justering av röstlängd 
 46 medlemmar är närvarande.   
 
§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning för årsmötet 
Mötet finner att kallelse och dagordning har skickats ut enligt stadgarna och 
godkänner dessa med följande förändring: §18 Övriga frågor går in under §16 Frågor 
väckta av årsmötet 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse 
Catharina redogör för verksamheten under det gångna året. 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Ekonomisk rapport inkl fastställande av inkomst- och 
utgiftsstat 
Ann-Louise redogör för ekonomin under det gångna året. 
Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 8 Revisionsberättelse 
Ordförande läser upp revisionsberättelsen. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 
 
§ 10 Val av styrelseledamöter 
Mötet väljer följande styrelseledamöter: 
Stina Hilding ledamot väljs för 2 år  
Thomas Airio ledamot väljs för 2 år 
Helena Erixon suppleant väljs för 2 år 
Camilla Sommar suppleant väljs för 1 år, fyllnadsval 
     
Följande ledamöter valdes förra året och kvarstår ytterligare ett år: 
Catharina Bäcklund ledamot 
Lotta Comstedt ledamot 
Christina Enander ledamot 
 
Eva Resare, Ann-Louise Tolf, Ibe Molin och Sverker Andersson avgår ur styrelsen. 
 
§ 11 Fastställande av förslag till två revisorer 
Mötet väljer Lagern Akademikerservice AB och Eva Dahl som förslag till revisorer. 
 
§ 12 Fastsällande av förslag till firmatecknare och attestberättigade för 
sektionen 
Mötet beslutar att ordförande och kassör är sektionens förslag till firmatecknare och 
attestberättigade. 
 
§ 13 Val av valberedning 



___________________________________________________________________________ 

 
 

7 

___________________________________________________________________ 
 Krumeluren 2, 2010 
 

Mötet väljer Eva Resare och Ibe Molin till valberedning inför nästa årsmöte. 
 
§ 14 Tidpunkt och plats för nästa årsmöte 
Mötet uppdrar till styrelsen att besluta om tid och plats för årsmöte 2011. 
Ett erbjudande finns från Gävle att anordna nästa års fortbildningsdagar och 
årsmöte. 
Önskemål från mötet att stämma av med föreningen SOMS så att våra möten inte 
kolliderar. 
 
§ 15 Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 
 
§ 16 Frågor väckta av årsmötet 
Inga frågor har anmälts. 
 
§ 17 Verksamhetsplanering  
Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan presenteras av Ann-Louise.  
Mötet är positivt till att sektionen delar ut resestipendier och att sektionen är medlem i 
IOPPT. 
Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 
§ 18 Övriga frågor 
Denna punkt ingår i §16. 
 
§ 19 Årsmötets avslutande 
Ordförande Anneli förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÅGRA GODA EXEMPEL! 

 
Arbetsbeskrivning 

Sjukgymnasterna på habiliteringen i Jönköping har arbetat med att 
definiera och beskriva sitt arbete. Här är länken till dokumentet: 
www.lj.se/sjukgymnastik 
sedan klickar man sig fram längs vägen: Om sjukgymnastik - 

Jönköpingssjukvårdsomrade - barnoungdomshab - Sjukgymnastik inom barn-
ungdomshab.pdf 

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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Nätverksarbete 

Den 18 mars 2008 träffades 16 sjukgymnaster från hela Sverige på BUH i Linköping 
för att bilda ett nätverk för sjugymnaster verksamma inom NP området. Vi 
diskuterade behovet av ett nätverk för att få ökade möjligheter att utbyta 
erfarenheter, lära av varandra och för att försöka formulera landsövergripande 
handlingsprogram rörande sjukgymnastinsatser för barn med neuropsykiatrisk 
problematik. Undertecknad valdes till kontaktperson för nätverket, som vi döpte till: 
Motorik vid NP- diagnos. Mitt uppdrag sedan dess har varit, dels att uppdatera vår 
sändlista, dels att försöka få till regelbundna nätverksträffar. Många vill träffas, men 
de flesta har begränsad tid. Vi lever i en stressad värld. 
  
Kontakterna oss emellan har varit mer eller mindre livaktiga. Vi har skickat 
intressanta artiklar och olika frågeställningar till varandra. Vi har även 
uppmärksammat hur olika man satsar på barn med NP- diagnos i olika landsting och 
kommuner när det gäller framförallt sjukgymnastinsatser. Vår organisations- 
tillhörighet varierar. Vissa arbetar uttalat med NP- diagnoser, andra har motoriska 
bedömningar som en del av BUH/BUP tjänst. 
  
Den 7 oktober 2009 träffades vi ånyo, denna gång i Jönköping. Då var vi 13 stycken 
som sågs på Ryhovs Herrgård. Är någon intresserad av minnesanteckningarna från 
detta möte, kontakta då Kristina Gerge - mail- adress: kristina.gerge@lj.se. 
  
Medlemmarna i nätverket varierar. Några går i pension, andra är barnlediga, nyfikna 
kommer till. Är du intresserad av sjukgymnastik vid NP-diagnos (ADHD, Asperger, 
autism, Tourette) och vill ha kollegor att fråga, få del av litteratur och artiklar, träffas 
för att diskutera gemensamma frågor, så gå med i nätverket. Du är välkommen! Idag 
består nätverket av 25 sjukgymnaster. Vi har beslutat att försöka ses vartannat år. 
Kanske ses vi 2011!  
Wanda Hall, kontaktperson för nätverket Motorik vid NP-diagnos 
 

 
KURSER OCH KONFERENSER 

 
Temadag Ungdomsmedicin 

Sektionen anordnar i november en temadag på två spridda platser i 
landet: 
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?! 
Ungdomsmedicin utspelar sig inom alla områden och i alla situationer där hälso- och 
sjukvårdspersonal möter ungdomar i åldern 10-20 år. Målet med utbildningsdagen är 
att introducera sjukgymnaster i åldersadekvat omhändertagande av unga i vården 
med kronisk sjukdom/funktionshinder. 
 
Utbildningsdagen är uppdelad i 3 delar: 

1) Psykosocial utveckling under ungdomsåren 
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2) Hur påverkas den normala psykosociala utvecklingen under ungdomsåren av 
kronisk sjukdom/funktionshinder och hur påverkar kronisk 
sjukdom/funktionshindret de ungas adherens (följsamhet till behandling)? 

3) Att arbeta med en konkret handlingsplan för en ung person med kronisk 
sjukdom/funktionshinder 

 
Vi kommer att arbeta med interaktiva kortföreläsningar, bikupor och 
smågruppsdiskussioner med redovisningar.  

 
Kursen siktar på att öka din förmåga att möta ungdomars behov, främja följsamhet 
vid råd och behandling, samt finna strategier för att stödja ungdomarnas möjligheter 
att ta eget ansvar för sin hälsa. 
Kursledare: Kristina Berg Kelly, Avdelningen för pediatrik, Institutionen för kvinnors 
och barns hälsa, Göteborgs universitet och Marika Augutis Forskning och Utveckling, 
Sundsvalls sjukhus, Landstinget Västernorrland 
Kristina Berg Kelly är barnläkare och har sedan länge intresserat sig för hur vi i 
vården bäst kommunicerar med tonåringar. Hon är författare till boken 
”Ungdomsmedicin”. 
Marika Augutis har i sin forskning intervjuat ungdomar som förvärvat en traumatisk 
ryggmärgsskada under ungdomsåren. 
Datum och plats: En heldag 26/11 i Göteborg alternativt 29/11 i Umeå.  
Kostnad: Temadagarna är gratis för medlemmar i LSRs sektion för habilitering och 
pediatrik, 1000 kr för icke medlemmar (i mån av plats) 
Anmälan: senast 29 oktober till thomas.airio@sodersjukhuset.se . Max 23 
personer per dag så det är först till kvarn som gäller! 
 

 
Haboped-dagar 

Nästa års haboped-dagar kommer att arrangeras 16-18 
mars. Då är det Gävles tur att stå som värd för dagarna. 
Temat planeras bli ”Fysisk aktivitet på recept, FaR”. Mer 
info kommer i nästa nummer av Krumeluren! 

 
 

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

 
SOMS-dagar 

Nästa SOMS-konferens kommer att hållas i Stockholm i april 2011, datum är inte 
bestämt än. Håll utkik efter mer info på hemsidan för sjukgymnaster inom omsorg 
och habilitering www.soms.nu . 
 
 
 
 


