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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. 
 
 

AKTUELLT STYRELSEARBETE 
 

Ordförande har ordet 
Nu när  vi närmar oss årets sista fullspäckade månad så vill vi påminna om ljuspunkter som varit 
och väcka intresse för kommande händelser. Vilken  är just din ljuspunkt 2011, stanna till en 
stund och reflektera, och varför inte också dela med dig av den till din omgivning, det är allt för 
lätt att fastna i det som är mindre bra och glömma bort att lyfta trevligheter. Från min horisont  
som ordförande i sektionen väljer jag att belysa två höjdpunkter från året:  
* styrelsearbetet -  det är lika spännande varje gång en ny grupp (den här gången en styrelse som 
årsmötet valde) samlas och ska hitta arbetsformer, ”-hur ska det bli?”. Svaret på den frågan är så 
här på senhösten: bra. Var gång vi samlas eller hörs av (skype är toppen!) så lämnar jag mötet 
fylld av energi och lust att arbeta vidare för alla medlemmars bästa. Förhoppningsvis så märks det 
i resultatet av styrelsens arbete dvs  kontakter med kontaktombud, medlemsutskick och 
kursutbud. 
* International Organization for Physical Therapists in Pediatrics (IOPTP) kongress i Amsterdam 
– i samband med WCPT 2011, världskongressen för sjukgymnaster, så hade IOPTP sin kongress 
(högsta beslutande organ).Jag var där som vår representant. Vid mötet eftersöktes fler som kunde 
engagera sig i organisationens olika utskott och nytt från i höst är att Eva Brogren Carlberg är 
ordförande i utbildningskommittén. Det ska bli spännande att vara med om IOPTPs fortsatta 
utveckling de närmsta åren. Förutom det beslutande mötet där man la en plan för verksamheten 
de nästkommande 4 åren, så ordnades i IOPTPs regi bl a frukostmöten för nätverkande mellan 
pediatriksjukgymnaster från hela världen samt flera bra föreläsningar. Sammandrag av före-
läsningarna  och annat matnyttigt hittar ni på IOPTPs hemsida (http://www.wcpt.org/ioptp). 
 
Ett resultat av sektionens arbete under året är nästa års HaboPeddagar med tema smärta, ett 
fullspäckat program där vi hoppas att det finns något för alla, mer om det längre fram i utskicket. 
 
Vi ses i Linköping! 
Catharina Bäcklund 
Ordförande 
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LSR’s sektion för habilitering och pediatrik kallar härmed till 
ÅRSMÖTE i Linköping 

Fredag den 3 februari 2012, 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 
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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: 
 
Andning   gunilla.adenfelt@sodersjukhuset.se 
Barnreumatism  marie.andre@karolinska.se  
Ehlers-Danlos syndrom  elke.schubert@vgregion.se 
Elevhälsa   eva.storulv@engelholm.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 
Retts syndrom  gunilla.e.larsson@jll.se 
Smärta   eva.sandstedt@vgregion.se 
Spädbarn 0-1 år  kine.johansen@akademiska.se 
Torticollis   anna.ohman@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 LSRs hemsida. 
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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. En förteckning 
över sektionens kontaktombud hittar du på hemsidan. 
Regelbundet erhåller alla medlemmar en sammanställning av frågor som 
ställts och de svar som inkommit. Ett fantastiskt bra sätt för oss alla att  
kunna ta del av varandras kunskaper och erfarenhter! 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddela nytt kontaktombud till Anna Olsson , 
anna-c.olsson[at]ltblekinge.se 

kontaktombudsansvarig i styrelsen 

Valberedningen 
Christina Enander christina.enander@vgregion.se och Maria Lindgren 
maria.lindgren@lvn.se valdes vid årsmötet i Gävle 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 NR 1 RESESTIPENDIUM 
 
 

 
 

 
Redogörelse av resestipendium 2011 samt en sammanfattning  
av projekt  ”Stresshantering för vuxna med Aspergers syndrom  

– Ett metodanpassningsarbete i Östersunds kommun” 
 
Jag arbetar som sjukgymnast på Kommunala habiliteringsteamet LSS i Östersund och har under 
våren 2011 arbetat med ett metodutvecklingsprojekt för vuxna med Aspergers syndrom som nu 
avslutats. Syftet med projektet var att utveckla ett pedagogiskt material som kan användas vid 
stresshanteringsgrupper i vår verksamhet. Jag skickade i våras in mitt abstract till Sveriges 
Habiliteringschefer med förhoppningen om att få komma och tala på deras 
vuxenhabiliteringskonferens i Göteborg i september. Mitt mål med resan var att få möjlighet att 
berätta om mitt arbete. Förhoppningen var att på så sätt få kontakt med kollegor som är 
intresserade av samma område för att kunna få dela erfarenheter och fortsätta utveckla detta 
arbete som ligger mig varmt om hjärtat. Kunskaperna inom detta område inom sjukgymnastiken 
är begränsade idag då våra behandlingsmetoder inom stresshantering behöver kompletteras och 
förenklas för att passa personer med funktionsnedsättningar.  
 
Som sjukgymnast inom vuxenhabiliteringen möter jag allt fler brukare med diagnosen Aspergers 
syndrom. Fortfarande kommer många som fått diagnosen i vuxen ålder och i och med detta har 
de ingen erfarenhet av stöd från barn- och ungdomshabiliteringen kring sina svårigheter. Ofta har 
de få eller inga verktyg att hantera sin livssituation. Dessa söker ofta hjälp hos mig för problem 
med värk i nacke och axlar och huvudvärk. Många har också en värk i kroppen som är svår att 
definiera och som flyttar runt mellan olika kroppsdelar. Ofta resulterar bedömningen i att dessa 
besvär i stor utsträckning beror på stress, oro och ångest. Valet av behandlingsmetod blir ofta 
avspänningsövningar och övningar i Basal Kroppskännedom. 
 
En anledning till att det behövdes ett projekt för detta var att det inte finns så mycket 
dokumenterat om liknande arbete trots att jag tror att många kollegor ute i landet möter och 
arbetar med detta. Min upplevelse var också att de metoder jag har i mitt bagage inte fungerade 
som jag ville i sin ursprungliga form. Det behövdes anpassningar av övningarna samt skriftliga 
och muntliga instruktioner för att underlätta förståelsen och egenträningen för brukaren. En av 
förhoppningarna med projektet var också att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor 
som arbetar inom samma område. 
 
Efter en ansökan till FoU Jämt beviljades jag projektmedel för ett metodanpassningsarbete till 
våren 2011. Då hade jag och en psykologkollega samlat på oss erfarenheter från gruppverksamhet 
kring stresshantering för vuxna med Aspergers syndrom under 3 år. Syftet med projektet var att 
ta fram ett pedagogiskt material, en ”verktygslåda” för stresshantering, som ska hjälpa den 
enskilde brukaren under och efter deltagande i gruppträffar vid Kommunala Habiliteringsteamet. 
För att ha en röd tråd i utarbetandet av materialet blev utgångspunkten att alla material skulle ge 
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svar på frågor om rum, person, innehåll och tid. Projektet resulterade i ett pedagogiskt material 
som består av fyra olika delar; informationsmaterial, presentationsmaterial, känslobilder samt 
pedagogiska verktyg. De pedagogiska verktygen består av skriftliga instruktioner samt 
ljudinspelningar på åtta olika övningar i avspänning, Mindfulness och Basal Kroppskännedom. 
Informations- och presentationsmaterialet blev till för att underlätta genomförandet av 
gruppträffarna i stresshantering. Detta var exempelvis en detaljerad inbjudan, påminnelser via 
sms/e-post, presentationsmaterial kring olika teoriavsnitt och mer därtill. Övningarna och 
känslobilderna samlades slutligen i en smartphoneapplikation, AspAppen, för att på så sätt 
underlätta spridandet av materialet till våra brukare. Av det pedagogiska materialet var 
ljudinspelningarna det verktyg som deltagarna i våra grupper nu verkar ha störst nytta av. 
Ljudinspelningar är enligt brukarna det som är lättast att ta till sig samtidigt som de är ett gott 
stöd för egenträning. Detta är en erfarenhet jag kommer bära med mig till mitt övriga arbete på 
habiliteringsteamet då jag i dagsläget huvudsakligen använder mig av skriftliga instruktioner 
förstärkta med bilder. Det svåraste i denna metodanpassning var att få till ett upplägg med 
inbjudan och påminnelser som underlättar för deltagarna att komma iväg till varje träff. Det 
spelar ju ingen roll hur fint material man har, om det ändå är många som faller bort från träffarna 
då man väl ska genomföra en gruppverksamhet. Avslutningsvis hoppas jag att framtiden ger 
möjlighet till utvärdering av metoden.  
 
I augusti fick jag så veta att jag inbjudits att åka till Göteborg och berätta om mitt projekt för 
kollegor i landet. Detta kändes jätteroligt men samtidigt otroligt nervöst då jag inte är van att göra 
liknande saker. Med hjälp av sektionens resestipendium kunde jag till slut anmäla mig till 
konferensen. Tack var detta har jag idag fått kontakt med många kollegor som arbetar med 
liknande insatser och som jag nu utbyter erfarenheter med. Detta är ovärderligt för mig som 
arbetar i en avlägsen landsända med relativt få kollegor att reflektera med! 
 
Tusen tack för att jag fick möjligheten! 
 
/Hanna Molin, sjukgymnast 
Kommunala Habiliteringsteamet LSS 
Östersund kommun 
 
PS. För de som vill få utförligare information om projektet kommer i dagarna en rapport från 
FoU-Jämt. DS. 
 
 

RAPPORT NR 2 RESESTIPENDIUM 
 

Ett stort tack till Hab och Ped sektionen som med bidrag gjorde det möjligt för mig att delta på 
två kurser i höst. Kurserna arrangerades av Barnas fysioterapeut, Ute Imhof, i Oslo 
(www.barnasfysioterapeut.no). Kurserna har varit inriktade på behandling av asymmetriska barn 
från spädbarn till skolålder samt mobiliseringstekniker för spädbarn inklusive spädbarnets 
särskilda anatomi. Kurserna är baserade på Ute Imhofs kliniska erfarenhet och är inte 
evidensbaserade. Nedan hittar ni min sammanfattning av kursinnehållet.  
Barn med asymmetrier får i Norge ofta diagnosen KISS/KIDD av sjukgymnaster. Dessa barn 
träffar även ofta manuell terapeuter (sjukgymnaster med vidareutbildning inom manuell terapi), 
kiropraktorer eller naprapater. I Norge pågår det nu en debatt mellan sjukgymnaster och doktorer 
om diagnoserna KISS/KIDD, då doktorerna anser att dessa inte är riktiga diagnoser.  
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KISS (Kinematic Imbalances due to Suboccipital Strain) beskriver barn som har mekaniska 
besvär fån övre halskotpelaren vilket leder till en sned huvudhållning. Man anser att dessa 
mekaniska besvären spelar en central roll i barnets motoriska och perceptuella utveckling.  
KISS anses orsakas av en suboptimal position i livmodern eller en för hög mekanisk belastning 
på nacken under förlossningen. Om förlossningen är ovanligt lång, för snabb, om fostret har en 
mindre fördelaktig position vid förlossningen eller att barnet förlösas med instrument kan 
resultera i en överbelastning av nacken hos spädbarnet. Vid Ahus (sjukhus i Akershus nära Oslo) 
anses idag en av fyra förlossningar vara inte normala (t ex igångsättande av förlossningen eller att 
barnet förlösas med t ex sugklocka, tång eller kejsarsnitt). Detta är alla faktorer som påverkar 
själva förlossningsförloppet och barnet fysiskt och biomekaniskt. Ett drag med sugklocka är t ex 
tre gånger så starkt jämfört med en krystvärk. Draget går från huvudet via dura mater hela vägen 
ner till bäckenet. Inte sällan behöver man fler drag och man kan då undra hur detta påverkar 
barnet och dess biomekanik och strukturer. Ute Imhof tror att smärta efter en förlossning kan 
vara en bidragande orsak till att vissa barn inte vill amma. Barnet måste då hålla huvudet i en 
position som är smärtsam. Enligt Ute Imhof ska ett barn som inte vill amma träffa sjukgymnast 
direkt då det är det något som hindrar barnet.  
När barnet blir äldre än 3 år och har långvariga sekundära besvär av felställningen/störningen i 
C0-C2 använder man betäckningen KIDD (KISS induced dysgnosia and dyspraxia). Obehandlat 
KISS kan alltså resultera i KIDD. Genom att barnet kompenserar felställningen/störningen i 
nacken kan detta påverka barnets motoriska och perceptuella utveckling negativt. Resultat kan bli 
försämrat motoriskt utförande och bristande perception. Barn med KIDD kan beskrivas ha 
försenad eller bristande motorisk utveckling, sömnsvårigheter, förstoppning, dålig 
språkutveckling, dregling, nedsatt balans, oro och/eller klumpighet.  
Ute Imhof behandlar felställning/störningen i ryggraden med cranio-sacral terapi i kombination 
med aktiva rörelser. Hon anser att 2-3 behandlingar krävs för att korrigera snedställningen i övre 
halskotpelaren genom mobilisering av ryggraden. Som terapeut använder hon händerna 
målinriktat och med mycket mjuka rörelser. Behandlingsprinciperna i cranio-sacral terapi är att 
skapa rum, öka mobilitet och öka självreglering. Behandlingen riktar sig främst mot skallbenen, 
bålen och bäckenet. Om hon inte får resultat efter 2-3 behandlingar remitterar hon barnet vidare 
till manuell terapeut, kiropraktor eller naprapat. Läs mer på http://www.kiss-kidd.no/index.htm. 
Enligt Ute Imhof har barn ingen favoritsidan men en sidoskillnad i huvudhållningen som är 
orsakad av något. Spädbarn har inte en låsning men en funktionsstörning. Om man som 
undersökare försöker flektera hela kroppen (”rulla ihop barnet som en boll”) kan en stelhet 
kännas och barnet signalerar obehag/smärta. De har en blockrörelse i nacke och rygg. Det är 
även viktigt att komma ihåg att en asymmetri aldrig bara är på en sida. Om man är asymmetrisk 
så är man det på båda sidor.  
Skallen hos en nyfödd ändrar sig från 13 delar till 4 delar från barnets födelse till det är 7 år. Dura 
mater förbinder skallbenen och har sitt fäste på insidan av skallen samt sedan på foramen 
magnum, området C2-C3 och S2. Os occipitale är tvådelad vid födelsen. Vid 3 års ålder har 
benen växt ihop och vid 6 års ålder är de ossificerade. Detta påverkar foramen magnum. Om en 
skalle är asymmetrisk kan detta påverka foramen magnums form som igen kan påverka 
strukturerna som passerar här. Atlas består av tre delar vid födelsen och sitter ihop med hjälp av 
brosk och först vid 7:e-9:e levnadsåret är atlas fullständigt ossificerad.  
Genom foramen magnum passerar bl a nervus accessorius som innerverar sternocleidomastideus. 
Nervus accessorius löper ihop med nervus vagus som är den stora parasympatiska nerven som 
kan påverka bl a sömnrytm och matsmältning. Ute Imhof föreslår att denna nervpåverkan t ex 
genom kraftigt drag under förlossningen kan vara en bidragande orsak till barn med asymmetrisk 
huvudhållning samt missnöjda barn eller barn med sömnsvårigheter under de första 
levnadsmånaderna. Dessa barn får ofta diagnosen spädbarnskolik. Ute Imhofs kom ihåg regel är 
att det endast är kolik om det luktar av barnets avföring och pruttar (om barnet ammas).  
Området C0-C3 bildar övergången mellan hjärnan och ryggmärgen och alla motoriska, sensoriska 
och vegetativa funktioner styrs av detta segment. En störning i detta område kan leda till en 
obalans i hela kroppen.  
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Ansiktsmuskulaturen har förbindelse till suturerna och kan därför påverka ansiktets och skallens 
form. Sugning/amning (aktivering av ansiktsmuskulatur) är som regel symmetrisk och kan därför 
främja en symmetrisk tillväxt/form av huvudet.  
Enligt Ute Imhof måste ett barn som kommer till sjukgymnast undersökas från topp till tå, inte 
bara t ex nacken. Kroppen hålls ihop av bindväv (fascia). Nyare forskning på bindväv har visat att 
fascian har en viss kontraktil förmåga, något som kan påverka behandlingen i rörelse-stödje 
organen. Ett nyfött barn har 20% mer muskelfascia jämfört med vuxna. Från ca 2-3 månaders 
ålder utvecklas stora delar av muskelfascian via periost till ben. Läs mer om fascia på 
www.anatomytrains.com. 
Den posturala muskulaturen är först fullt aktiv runt ca 3 månaders ålder. Som behandlare kan 
man göra det mest effektiva arbete för symmetri under de första tre levnadsmånaderna innan 
barnet har utvecklat sin rörelseförmåga. Efter 3 månader måste behandlingen oftas riktas mot 
störningen på strukturnivå samt att avlära det avvikande rörelsemönstret.  
Att kunna flektera övre halskotpelaren (C0-C2) är mycket viktigt för att aktivera postural 
muskulatur. Stramhet i mjukdelar och/eller smärta kan göra att barnet undviker denna rörelse. 
Om barnet hyperextenderar nacken är det därför svårt att aktivera postural muskulatur. Enligt 
Ute Imhof är navelbråck ett tecken på att den postural muskulaturen inte fungerar optimalt och 
att m transversus inte är tillräckligt aktiv. M transversus har direkt koppling med mag- och 
tarmfunktion och Ute Imhof behandlar därför större barn med inkontinensproblem med postural 
träning. Postural muskulatur träna hon hos alla barn med små och långsamma rörelser. 
Blickkontakten är mycket viktig för att öka stabilitet.  
Hur vi uppfattar vår kropp beror på vilka erfarenheter vi gör med vår kropp. I tonisk muskulatur 
(postural muskulatur) finns det många flera mekanoreceptorer jamfört med i fasisk muskulatur. 
En välfungerande postural muskulatur ger barnet möjlighet att göra erfarenheter med sin kropp 
som påverkar den perceptuella och motoriska utvecklingen. En nedsatt postural kontroll bidrar 
istället till minskad feedback och kan ge bristande kroppsuppfattning. Optimal aktivering av 
postural muskulatur är därför avgörande för motorisk och perceptuell utveckling.  
För motorisk inlärning behövs daglig träning med många repetitioner av samma rörelse. Målet är 
att automatisera rörelserna. Detta uppnås genom att träna en rörelse genom samma stimuli. 
Undvik att förändra strategi ofta. För att få träningseffekt hävdar Ute Imhof att barnet måste 
träna minimum 20 minuter per dag.  
Viktigt i behandlingen av små barn är enligt Ute Imhof att utvecklingen i en led är beroende av 
rörelser och att rörelse skapar form! 
Genom att delta på dessa två kurser har jag fått en ökad kunskap och ett ökat intresse för 
spädbarnets anatomi. Jag är även mer analytisk i min undersökning och anser att en viktig fråga 
för oss sjukgymnaster som arbetar med små barn är att fundera över vilka strukturer vi vill nå 
med vår behandling. Jag önskar själv att fortsätta utveckla min egna kompetens så jag kan erbjuda 
mer specifik behandling till mina patienter. Jag har fått ökad kunskap samt vidgat min syn på 
möjliga orsaker och behandling.  
 
Ett stort tack igen! 
Hälsningar  
Kine Johansen 
leg sjukgymnast, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala   
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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. 
 
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 på 
sektionens hemsida. 
 
REDOVISNING 
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. 
 

 
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 en bra väg att föra ut nya rön. Maila din text till: lena.hedstrom[at]jll.se  

 

E fte r ly s n in g !  
 



___________________________________________________________________________ 

 
 

11 

___________________________________________________________________ 
 Krumeluren 2, 2011 
 

 
RAPPORTER FRÅN KONFERENSER 

 
Rapport från Sjukgymnastdagarna 14 – 16 september 
Som representant för Styrelsen, Sektionen för Habilitering och Pediatrik, deltog jag i 
Sjukgymnastdagarna på fredagen 16 september. Fredagen var en utbildningsdag med ett flertal 
utbildningar att välja mellan. Jag valde ”Att använda ICF och ICF-CY i sjukgymnastisk 
verksamhet” med Mia Pless och Margareta Adolfsson. Upplägget av dagen följde boken 
”Handbok i att använda ICF och ICF-CY” (se vidare info under ”Boktips”). Syftet med dagen 
var att vi skulle lära oss klassifikationens uppbyggnad, struktur och språk samt hur den kan 
användas i dagligt arbete för att relatera information till personens delaktighet i vardagen. Under 
dagen varvades föreläsningar och diskussionsuppgifter i grupp. Det var en intressant dag med 
tillfälle att lära sig mer om ICF/ICF-CY samt att tillsammans med kollegor reflektera över hur vi 
kan använda klassifikationen i vårt dagliga arbete – t ex i vår kontakt med barn och familjer. 
/Lena Hedström/ 
 

 
BOKTIPS 

 
- ”Physiotherapy and Occupat ional Therapy for  people  with cerebral  palsy :  a problem-based 
approach to assessment and management  “ av Karen J. Dodd, Christine Imms, Nicholas F 
Taylor. Förlag:  MacKeith Press.  Praktisk handbok för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som 
arbetar med individer med cerebral pares. Författarna använder sig av ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) som ett ramverk för bokens upplägg. Man 
har ett familjecentrerat synsätt. Första delen i boken beskriver diagnosen cerebral pares och 
innehåller en sammanställning av terapeutiska interventioner. Här finns gott om  
referenser om man vill fördjupa sig. Del 2 – 4 beskriver patientfall i olika åldrar – förskolebarn, 
skolålder och vuxna. Boken rekommenderas varmt som ”uppslagsbok” för den som möter 
människor med cerebral pares i sitt arbete. 
 
- ”Handbok i  at t  använda ICF och ICF-CY” av Mia Pless och Mats Granlund (reds)  
Förlag: Studentlitteratur  Det har hittills saknats en handbok för alla som vill veta mer om ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health) och dess barn- och 
ungdomsversion ICF-CY. Boken vänder sig till olika grupper av läsare och är därför indelad i tre 
nivåer beroende på vilket djup av information man söker. En grupp läsare är de som vill ha en 
introduktion till vad ICF är för att sen kanske använda den som en tankemodell. En annan grupp 
är de som beslutat sig för att verkligen förstå ICF som klassifikation med struktur och språk. 
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Sektionen för Habilitering och Pediatrik är medlemmar i denna undergrupp till den stora 
internationella World Confederation for Physical Therapy, WCPT. På WCPT:s hemsida finns en 
länk till IOPTP där det finns mycket intressant att läsa! Det har just publicerats ett färskt 
nyhetsbrev med referat från konferensen World Physical Therapy 2011 som hölls i Amsterdam i 
juni. 
Den tredje konferensdagen anordnade IOPTP en session via internet. Över 90 personer deltog i 
diskussionsgrupper som berörde dessa ämnen:  
◊ Basic competencies in paediatric physical therapy 
◊ Collaborative research opportunities 
◊ Evaluation and treatment of children with different diagnoses 
◊ Practice Settings 
◊ Promoting Physical Activity in Children/Tackling Obesity 
◊ Use of technology in paediatric physical therapy  
  
Summering av dessa diskussioner återfinns på IOPTP:s hemsida under rubriken Minutes.  
IOPTP har flera olika kommittéer, bland andra The Education Committee som svenska Eva 
Brogren Carlberg är ledare för. 
 
Nästa nyhetsbrev publiceras i januari 2012, så håll utkik på http://www.wcpt.org/ioptp ! 
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Inbjudan till  KONTAKTOMBUDSDAG i Linköping 

Ons 1 februari, kl 10.00 – 16.00 
Plats: Linköpings Universitetssjukhus 

 
Kontaktombudsdag med diskussion och erfarenhetsutbyte. 

Maila frågeställningar till anna-c.olsson@ltblekinge.se 
Dagen kommer även att innehålla en kortare föreläsning om kinesiotape. 

Lunch till självkostnadspris. Fika under dagen och middag på kvällen bjuder Sektionen för 
Habilitering och Pediatrik på 

 
Komplett program med frågeställningar och lokal mailas ut till kontaktombuden inför dagen. 

 
 
 

 
Inbjudan till HABOPED-DAGAR 2 – 3 februari, 2012 

Linköpings Universitetssjukhus 
 
Tor 2 februari  
kl 9.30 – 10.00 kaffe och registrering  
kl 10.00 – 16.30 – ”Smärtfysiologi/smärtpsykologi och behandling av barn och ungdomar med 
långvarig smärta” Sara Holm, sjukgymnast och Cecilia Norrbrink, sjukgymnast  
På kvällen middag tillsammans, för de som vill, på trevlig restaurang till självkostnadspris. 
  
Fre 3 februari  
kl 8.30 – 10.45 (inkl kaffepaus) – ”Procedursmärta och smärtskattning”, Karin Berg, 
sjuksköterska  
kl 10.45 – 11.15 – ”Inventering av hab teamets kunskaper om smärta hos barn och ungdomar”,  
Annette Stolpe, sjukgymnast  
kl 11.15 – 11.45 – ”EBH-grupp (evidensbaserad habilitering) om smärta”, Björn Börsbo, 
rehabiliteringsläkare  
kl 11.45 – 13.30 – lunch och årsmöte. Sektionen bjuder medlemmar på lunch  
kl 13.30 – 15.00 – ”Alternativ kommunikation, barn och smärta ” fallbeskrivningar och 
diskussion , Agneta Rubensson, logoped och Maria Attfors-Östlind, specialpedagog 
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PRAKTISK INFORMATION ANG. 

KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR 
 
Plats:   Linköpings Universitetssjukhus 
 
Kostnad:  Kontaktombudsdag - ingen avgift  
 

 Haboped dagar  
 Sektionsmedlem en/två dagar 300/500 kr  

 Icke sektionsmedlem en/två dagar 600/1.000 kr  
Kaffet ingår i avgiften medan lunch och middag betalas av deltagaren.  
Lunchen under årsmötet den 3 feb bjuder sektionen sina medlemmar på. 

 
Avgiften sätts in på Bg 233 – 2732 Sektionen för Habilitering och 
Pediatrik. Viktigt att det framgår vilken person betalningen gäller. 
   

Anmälan: Senast 13 januari 2012 
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 17? 

 

 
 

 
 
 
 

 
BARNKLINIKDAGAR, GÖTEBORG 10 – 11 MAJ, 2012 

Planera redan nu in Barnklinikdagarna i era kalendrar för 2012. 
Program kommer att läggas ut på Sektionen för Habilitering och Pediatriks 

hemsida i januari 2012 
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Från oss alla 

Till er alla 

En riktigt avkopplande, God Jul 
& 

Ett bra år 2012 
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Styrelseledamöter i LSRs Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2011/2012 
 
Ordförande: 
Catharina Bäcklund 
Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten 
Östersunds sjukhus 
831 83 Östersund 
063 – 15 37 42 
070-565 92 17 
catharina.backlund[at]jll.se 
 
Kassör: 
Thomas Airio 
Sachsska Barnsjukhuset 
Södersjukhuset 
118 67 Stockholm 
08-616 41 04 
Thomas.airio[at]sodersjukhuset.se  
 
 
Ledamot: 
Lotta Comstedt 
Regionhabiliteringen 
Drottning Silvias barnsjukhus 
Box 210 62  
418 04 Göteborg 
031 – 50 26 50 
lotta.comstedt[at]vgregion.se 
 
 
Suppleant: 
Krist ina Hobro 
Barn- och ungdomshabiliteringen Frölunda 
Näverlursgatan 38 
421 44 Västra Frölunda 
070-200 78 99 
kristina.hobro[at]vgregion.se 
 

Sekreterare: 
Stina Hilding 
Länsteamet, Barn- och 
ungdomshabiliteringen 
Torkelbergsgatan 14d 
582 25 Linköping 
010-103 80 70 
stina.hilding[at]lio.se 
 
 
Kontaktombudsansvarig:  
Anna Olsson 
Habiliteringen Karlshamn 
Blekingesjukhuset  
Länsmansvägen 1 
374 80 Karlshamn 
0454 – 73 21 68 
anna-c.olsson[at]ltblekinge.se 
 
Ledamot: 
Lena Hedström 
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Box 601 
832 23 Frösön 
063 – 15 46 18 
lena.hedstrom[at]jll.se 
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