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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
Kära medlemmar/Fysioterapeut kollegor!
Vi närmar oss årets slut vilket innebär bokslut på sektionens verksamhetsår 2013. Nytt verksamhetsår 2014 väntar vilket för oss innebär planering och förberedelse inför nya och gamla
utmaningar, verksamhetshjulet rullar på. Det är alltid lika spännande och man tycker det känns
som en nystart! Styrelsen har arbetat hårt under året. Med hjälp av telefonmöten på vardagkvällar,
heldags livemöten och en hel del mailkontakt har vi kommunicerat planering av aktiviteter för alla
medlemmar och för sektionens fungerande. Vi har verkligen varit ett hett team som jobbat
frenetiskt för att få ihop allt!
Sektionen Habilitering och Pediatrik har haft god styrfart.
Det är ni medlemmar som givit styrelsen uppdrag och hjälp i vilken riktning vi ska ägna oss åt
styrelsearbetet. Därför vill jag påminna om Årsmötet som ligger för dörren, ta del av kallelsen på
hemsidan http://www.sjukgymnastforbundet.se/Om-LSR/Sektioner/Habilitering-ochpediatrik/Aktuellt/Nyheter/Kallelse-till-Arsmote-2014/ anmäl dig, kom och hjälp sektionen att
fortsätta utvecklas.
Första delen av verksamhetsåret bestod i att förstå var på kartan vi befann oss, konstituera nya
styrelsen och planera för att fortsätta jobba tillsammans med de uppgifter som tidigare styrelse
jobbat med samt verka för fortsatt utveckling. Vi har genomfört, med hjälp av duktiga kollegor
(utan er hade det inte varit möjligt) fortbildning i Halliwick, bidragit till Barnklinikdagar i Lund
samt delat ut ett Resestipendium.
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På (Sjukgymnast) Fysioterapeutdagarna fick vi lyssna till mycket kunniga Fysioterapeutkollegor
som arbetar målinriktat. De delade med sig av sin kunskap i form av en utbildningsdag med det
senaste inom ”Fysioterapi för barn och ungdomar”. Denna dag anordnades av Kicki Löwing,
Anna Öhman, Meta Nyström Eek, Li Villard, Gunilla Morinder, Eva Nordmark och Eva
Brogren Carlberg. Vi vill från sektionen rikta ett särskilt stort TACK till er som förgyllde denna
dag och delade med er av det allra senaste!
Det är väldigt givande att arbeta i styrelsen och se det hela lite grand inifrån.
Fortbildnings/HaboPed dagarna, 30-31 Januari 2014 som vi jobbat hårt med att få ihop, ser vi
väldigt mycket fram emot. Anmälan och info hittar du på
http://www.sjukgymnastforbundet.se/Om-LSR/Sektioner/Habilitering-ochpediatrik/Aktuellt/Nyheter/Programmet-for-Habopeddagarna-ar-klart/
Fysisk aktivitet är temat som kommit till av medlemmarnas önskemål. Vi har också fortsatt, med
hjälp av utvärderingen från 2013 års fortbildning, att dela in kunskapsfältet där dag ett får stå för
grund och baskunskap inom ämnet samt dag två står för erfarenheter från duktiga yrkeskliniker.
Hela kåren står inför en stor förändring. Sjukgymnastförbundets titel kommer att ändra namn
och det påverkar också vår yrkestitel. Om du är intresserad och vill vet mer finns det information
att hämta på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-ochskrivelser/Vissa-fragor-om-behorighet-for_H003175/?text=true
Den 16 december tas förslaget om namnändringen upp i Riksdagen detta kan du se live om du
har webb-tv!! Att ändra namn/varumärke är en väldigt stor och omfattande process. Jag kunde
aldrig tänka mig hur mycket som faktiskt omfattas av ett namnbyte. Jag kan dock inte låta bli att
fundera över om innehållet också påverkas. En del tycker att det är perfekt läge för nystart och
visa att vi finns och jag hoppas att det verkligen blir så! En sak är i alla fall säker att det är vi
medlemmar som formar innehållet i förbundet.
Jag deltog i Professionsråd här om veckan, träffade styrelsemedlemmar från olika sektioner. Jag
fick se och höra vilken enorm kompetens som vi sjukgymnaster besitter. Vi är verkligen skolade i
att se hela människan i förhållande till de omgivningsfaktorer som naturligtvis påverkar individen
vi möter i vårt arbete. Vi är också skolade i att samverka på olika nivåer i en massa olika
sammanhang. Det är verkligen en styrka!
Mina tankar går osökt till julen och alla förväntningar.
Vi slår in våra presenter i fina paket, skriver dikter och rim för att beskriva innehållet. Men det
viktigaste är ju att innehållet stämmer med förväntan hos den som skrivit önskelistan.
Det är faktiskt ni medlemmar som gör innehållet i förpackningen ”sektionen Habilitering och
Pediatrik” jag vet att det finns så mycket kunskap ute bland er, hör av er mer! Vi finns här för att
sprida det ni erfarit i yrkeslivet. Ta hjälp av oss att berika kunskapsbanken. Vi hoppas att er
förväntan av vårt styrelsearbete verkligen har stämt överens med verkligheten.
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Jag vill också ge er några ord såhär i all julrush, arbetsiver och stress. Glöm inte bort att vi alla är
värda att få ta del av livets små glädjeämnen, som en vänlig klapp på axeln, en uppmuntrande
kommentar, ett leende, en nöjd patient, en fullmåne, en tom parkeringsplats, korvgrillning över
öppen eld, en magnifik solnedgång, en varm soppa, en stunds fullständig tystnad, en skön runda i
vandringsspåret, badminton en fin sommarkväll. Stanna upp och gläd dig över vardagens små
händelser, de räcker till oss alla!
Susanne Nordgren
ordförande LSRs sektion för Habilitering och Pediatrik

LSR’s sektion för Habilitering och Pediatrik
Kallar till ÅRSMÖTE i Stockholm fredagen den 31 januari 2014
Årsmötet hålls i samband med, av sektionen anordnade fortbildningsdagar på Sacchska
Barnsjukhuset. Årsmötet start kl 12.00
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två 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
Barnkardiologi
Barnreumatism
Ehlers-Danlos syndrom
Elevhälsa
Forskande sjg inom HaboPed
Förvärvade hjärnskador
MMC
Motorik vid NP-diagnos
Neuromuskulära sjukdomar
Oralmotorik/nutrition
Retts syndrom
Smärta
Spädbarn 0-1 år
Torticollis

gunilla.adenfelt@sodersjukhuset.se
charlotte.brattström@skane.se
marie.andre@karolinska.se
elke.schubert@vgregion.se
eva.storulv@engelholm.se
birgit.rosblad@lsr.se
maria.rasmusson@vgregion.se
simone.norrlin@akademiska.se
susanne.nordgren@vgregion.se
anna-karin.kroksmark@vgregion.se
siv.edvinsson@orebroll.se
lena.svedberg@jll.se
eva.sandstedt@vgregion.se
kine.johansen@akademiska.se
anna.ohman@vgregion.se

Enligt önskemål från några av nätverken kommer det finnas avsatt tid för nätverken att
träffas och diskutera på HaboPed-dagarna i Stockholm (Se inbjudan längre fram i denna
Krumelur)
Är du intresserad av att starta ett nätverk för något område inom pediatrisk
sjukgymnastik?
Kontakta Christine Jones i Styrelsen, christine.jones@hotmail.se
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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.

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 erfarenheter!
För närvarande ligger vi även i startgroparna för att öppna en ”chatt”
på vår hemsida där möjlighet finns att ställa frågor till kollegor ute i landet,
samt även diskutera behandlingsmetoder, nya vetenskapliga rön, tekniska
hjälpmedel etc

Meddela nytt kontaktombud till Christine Jones,
christine.jones[at]hotmail.se
kontaktombudsansvarig i styrelsen
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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 LSRanslutna 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 30/4 respektive 30/10 oktober. Skicka till
sekreterare Lena Hedström på lena.hedstrom[at]jll.se. 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.
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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 sekr.Lena Hedström, lena.hedstrom[at]jll.se, senast 30/4
respektive 30/10. Beslut om stipendiat tas i maj och november. Stipendiaten redovisar inhämtad
kunskap med presentation på fortbildningsdag och/eller med en rapport i Krumeluren.

RAPPORT FRÅN ÅRETS RESESTIPENDIAT

Reserapport från Gunilla Larsson, som 17 maj 2013 disputerade vid Umeå Universitet med
avhandlingen “Rett syndrome, motor development, mobility and orthostatic reactions. Loss of
function, difficulties and possibilities.”

	
  3 rd European Rett Syndrome Conference, ‘Research update and preventive
management’
Maastricht, the Netherlands, 17-19 October 2013
Rett syndrom (RTT) är ett flerfunktionshinder som orsakas av störning i den neurologiska
utvecklingen. Syndromet utvecklas på ett delvis förutsägbart sätt och påverkar många av
kroppens funktioner. Tidig förlust av vissa funktioner ingår i kriterierna för diagnosen. RTT har i
huvudsak bekräftats hos flickor/kvinnor men enstaka pojkar och män har fått diagnosen. Efter
att man 1999 upptäckt mutationer på MECP2-genen på X-kromosomen kan genetiskt test
användas för att bekräfta en klinisk diagnos, men diagnosen är fortfarande baserad på kliniska
kriterier. I Sverige har ungefär 270-280 flickor eller kvinnor fått diagnosen.
Målet med att delta i konferensen var att ta del av ny forskning och personligen möta kollegor,
andra forskare och kliniker. Deltagarna, ca 400, representerande många länder och många yrken läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, pedagoger, musikterapeuter. Också föräldrar
och assistenter deltog. Jag hade fått 2 abstract antagna till konferensen: en muntlig presentation
grundad på min avhandling vid Umeå Universitet, försvarad den 17 maj 2013, och en poster
utifrån den 4:e artikeln i avhandlingen ”Normal reactions to orthostatic stress in Rett syndrome.
Research in Developmental Disabilities 34, pp. 1897–190”. Under de tre dagarna pågick många
intressanta korta presentationer, längre enskilda föreläsningar och några work shops.

Brister i hjärnstammens funktion vid RTT var en av huvudpunkterna och Harry Steinbusch vid
Maastricht
University, inledde konferensen med föreläsningen ”Moving from the Forebrain to the
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Brainstem” där han framhöll hjärnstammens betydelse i neuropsykiatriska, utvecklingsneurologiska
och neurodegenerativa tillstånd. Han påpekade likheter och olikheter vid RTT, autism,
Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom, där de 2 första tillfördes gruppen
”neurodevelopmental” och de 2 senare ”neurodegenerative”. Tillsammans kallade han dem ”agerelated and stress-related neurological disorders”.
Många av rapporterna rörde forskning på möss med inriktning att bota RTT men också några
kliniska försök med inriktning att minska symtomen vid diagnosen. Vid diskussion angående
stamcellsbehandling påpekades vikten av balans i proteiner – inte minst med tanke på
funktionsstörningarna vid ”MECP2 duplication symdrome” orsakad av dubblering av MECP2,
där symtomen hos pojkar är svårare, mer tydliga och specifika än hos flickor. Att man kommit
närmare försök på människor blev tydligt vid Angus Clarkes, Storbritannien, föreläsning. Han
framhöll forskarnas ansvar att ge noggrann information inför deltagande i försök; vad det kan
betyda känslomässigt med förväntningar som kanske inte uppfylls och risker som kan finnas - för
deltagaren och anhöriga. Han betonade också vikten av att mäta livskvalitet och att dokumentera
resultat vid olika insatser.
Fallbeskrivningar rapporterade vuxna kvinnor som kunnat förbättra motorisk funktion och flera
medverkande betonade vikten av aktivitet för god hälsa och för att behålla funktioner. Meir Lotan,
Israel, redovisade ett försök att förbättra gång hos en vuxen kvinna med RTT efter att ha
analyserat vad som motiverade henne. Man använde Applied Behaviour Analysis och genom att i
daglig verksamhet använda resultat av den analysen, förbättrades gången hos kvinnan och antalet
steg per dag ökade kraftigt. Slutsatsen var att inte ge upp gången hos vuxna med RTT utan hitta
och stärka motivationen. Frans Boelaars, Nederländerna, beskrev sitt arbete som sjukgymnast i
boenden för vuxna med funktionshinder. Han betonade vikten av att ge tid för planerad daglig
aktivitet för vuxna med RTT då han sett möjlighet att underhålla förmågor med aktivitet, men
uttryckte också frustration över att det inte alltid fungerade när personalgruppen var stor och
varierande. Efter hans framförande påpekade föräldrar från Storbritannien och Nederländerna att
i dessa länder får inte personal för vuxna i boenden hjälpa till med gångträning.
En nederländsk studie av 94 personer med RTT visade på brister i undersökning av skolioser då
det inte fanns standardiserat sätt för hur röntgen utförs eller med vilka intervaller. En
retrospektiv israelisk studie med 93 deltagare rapporterade att mutationstyp kan påverka
gångförmåga vid RTT och att skolios påverkades av ålder och gångförmåga. Slutsatsen var att
även gång korta sträckor kan ha positiv inverkan på skolios. Jenny Downs, Australien, redogjorde
för olika insatser vid skolios och för utvecklingen av de gemensamma riktlinjer som initierats av
det australiska teamet och utarbetats genom samarbete av sjukgymnaster, barnläkare, ortopeder
och andra från hela världen. Man har nu påbörjat motsvarande arbete med inriktning på riktlinjer
för ”Bone Health”.
Åldrandet vid RTT togs upp oftare än vid tidigare konferenser. I en poster presenterade Meir
Lotan en uppsökande studie för att identifiera personer med RTT, eftersom man saknade den
äldre åldersgruppen i israelisk statistik. Man besökte 63 boenden för kvinnor med
utvecklingsstörning där 2890 personer undersöktes via intervjuer med familj och vårdpersonal
och genomgång av journaler; 174 flickor/kvinnor med misstänkt RTT i åldrarna 12-76 år
identifierades. Slutsatsen var att någon med erfarenhet av RTT lättare kan identifiera dessa
personer och därmed ge förutsättning för förbättrade, anpassade insatser. I den äldre gruppen
rapporterades försämrad skolios, förstoppning och gångförmåga medan andning, epilepsi,
sömnproblem och upprördhet förbättrades med tiden. Eric Smeets, Nederländerna, rapporterade
att de hade få med RTT födda före 1970 i sin statistik men att många lever länge. Data från en 5årsperiod med kvinnor med diagnosen i åldrarna 16-46 år rapporterades. Allmän hälsa var god
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men periodiskt hade de en upprördhet liknande den i småbarnsåren - orsaken till det var ännu
okänd. Vikten av fortsatt observation, bra kliniska insatser och ett anpassat omhändertagande
poängterades. Från Australien redogjordes för 417 personer med RTT från 26 länder, 18 år och
äldre. Många hade opererats för skolios, anfall var under kontroll medan sömnproblem och
magproblem kvarstod – gallbesvär var vanligt. Förlust av gång var inte oundvikligt med ökande
ålder i deras grupp.
Kommunikation var ett av huvudämnena och det område som har utvecklats med många studier.
Man framhöll att kommunikationsförmåga kan utvecklas och förbättras även i vuxen ålder vid
RTT. Vikten av kunskap om RTT med dess dyspraxi betonades liksom vikten av att förvänta
medverkan och att vid behov välja alternativa instruktioner. Att be någon ”se på de röda skorna”
kanske inte fungerar medan repliken ”hon har snygga röda skor” får personen att rikta blicken.
Variation i humör och hälsotillstånd inverkade tydligt på förmågan att kommunicera. Judy Wine,
Israel, framhöll att barn med RTT har en vilja att kommunicera med familj och omgivning och
visade på olika sätt att göra det. Skillnader mellan RTT och autism framhölls av flera
medverkande, inte minst visades det av Jose Schwartzman, Brasilien, i hans studie av att avläsa
ögonrörelser hos 3 olika grupper: RTT, autism och friska kontrollpersoner. Personer med RTT
studerade bilder i stort sett som friska personer medan personer med autism hade ett helt annat
mönster.
Urvalet ovan är mitt personliga och min slutsats från konferensen är att kunskapen om RTT har
utvecklats och försök med behandlande insatser har påbörjats, men eftersom bot ännu inte är
möjlig så är dagliga kliniska insatser avgörande för god livskvalitet. Det är viktigt att genom hela
livet arbeta aktivt för att behålla och utveckla funktioner liksom att vara uppmärksamma på
förändring av motivation med åren.
Ett stort tack till sektionen för habilitering och pediatrik för det ekonomiska stödet, vilket gjorde
det möjligt för mig att närvara vid konferensen. Om någon vill ha mer ingående information är ni
välkomna att kontakta mig på gunilla.e.larsson@jll.se
Program och abstracts från konferensen kan ses här:
https://drive.google.com/file/d/0B0h9F_7HUtsQMW9mMWFlY2pNcms/edit?usp=sharing

RAPPORTER FRÅN KONFERENSER

RAPPORT FRÅN CPUP-KONFERENSEN, GÖTEBORG,
21 - 22 oktober 2013
Konferensen ägde rum i Göteborg och det var rekordstort deltagande – 500 personer.
Alltså ett mycket bra tillfälle för att ”nätverka” och träffa människor från Sverige, Norge,
Danmark och Island, som arbetar med barn/ungdomar och vuxna med CP-skador. Många

givande diskussioner blev det, såväl under föreläsningarna som under ”pauserna”.
Många
av föreläsarnas power-point presentationer finns på CPUP´s hemsida (cpup.se)
___________________________________________________________________
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Program punkter under måndagen 21 okt:
- Årsrapport för året 2012. Barnortoped och registeransvarig Gunnar Hägglund gick igenom den
statistik som man kunnat få ut av de registreringar som gjorts under 2012. Totalt 3.273 personer
0 – 65 år registrerades i Nationella kvalitetsregistret CPUP i Sverige. Av dessa var 2.948
barn/ungdomar.
- Effekter på hjärnfunktion av fysisk aktivitet. Professor Klas Blomgren, Karolinska Institutet
samt Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han föreläste om hur vår hjärna bildas under fostertiden och
hur den även fortsätter att utvecklas under livets gång. Att det därför vid en CP-skada är viktigt
att dels veta lokalisation av skadan, men även när under utvecklingen som skadan inträffat.
Det finns vetenskaplig evidens för att en berikad/stimulerande miljö samt fysisk aktivitet ökar
nybildningen av nervceller i hjärnan. Man har sett att fysisk aktivitet kan påverka individens
hjärna, såväl utseende som funktion.
- Fysisk träning och sport för personer med svår funktionsnedsättning. Lars Björk, pappa
till pojke med CP-skada och forskare på Karolinska Institutet, visade på möjligheter till fysisk
aktivitet även vid svåra rörelsehinder. Lars visade film på hjälpmedlet ”race-runner” som är som
en trehjulig cykel utan pedaler. De två hjulen bak på cykeln innebär att man ej behöver kunna
hålla balansen själv. Sporten utvecklades i Danmark i slutet av 80-talet och den bedrivs nu som
en friidrottsgren på löparbanor. Man tävlar i olika klasser utifrån klassifikation av den motoriska
funktionsnedsättningen. Lars visade filmer på barn/ungdomar som tävlade och de verkade ha
otroligt roligt samtidigt som de fick effektiv konditionsträning. Spännande!
Se vidare www.racerunning.org
- Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn med cerebral pares – och hur når vi dit?
Sjukgymnasten och forskaren Olaf Verschuren fr Holland presenterade det vetenskapliga
underlaget för hur fysisk aktivitet och minskat stillasittande kan främja hälsa hos individer med
cerebral pares. Olaf var årets stipendiat för Folke Bernadottestiftelsen. Det var mycket intressant
och givande att lyssna till honom. Han har forskat ffa på ungdomar med CP-skador som har
lindrigare motoriska funktionsnedsättningar. Samtliga barn kunde gå utan hjälpmedel, men för en
del barn fungerade det bättre att träna sin kondition genom att köra rullstol.
Han redogjorde för vilka standardiserade bedömningsinstrument som kan fungera och hur man
sedan kan lägga upp träningen. Olaf visade även filmer på testning och träningsupplägg.
I sina studier har han visat att konditionsträning för ungdomar med CP-skador lönar sig.
Ungdomarna förbättrar sin kondition t o m mer än kontrollgrupp med normalutvecklade barn.
Detta beror på att de börjar på en lägre nivå vad gäller fysisk kapacitet. Det här är viktig
information som vi sjukgymnaster behöver föra ut till ungdomar och föräldrar för att motivera
dem att försöka hitta lämplig fysisk aktivitet.
Programpunkter under tisdagen 22 okt:
- Intrathekal baklofenbehandling och sittfunktion. Spasticitetsteamet vid Regionhabiliteringen i Göteborg beskrev utredning och effekt av Baclofenpumpar. Man har opererat in Baklofenpumpar på 34 barn med dyskinetisk CP och 14 barn med spastisk CP. Positiva effekter man
sett: förbättrad förmåga till kommunikation, lättare att klara t ex klä på- och av sig, förbättrad
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sömn och mindre smärta. Föräldrarna uppgav att det var lättare att sätta barnet i stol och bilstol.
Fyra barn fick svårare att styra sina muskler och tre barn fick sämre arm-handmotorik.
Man har sett att det är viktigt att man diskuterar behandlingens målsättning innan man opererar
in en Baklofenpump. Detta för att klargöra vilka förväntningar barn och familj har på
behandlingen.
- Ortopedisk trend – derotationsosteotomi Tero Laine, barnortoped på Sahlgrenska sjukhuset,
Göteborg. Han redogjorde för när barnet/ungdomen med CP kan vara hjälpt av denna
ortopediska operation. Betonade vikten av intensiv sjukgymnastbehandling efter ingreppet för att
resultatet skulle bli optimalt.
- Överleva och leva med cerebral pares i södra och västra Sverige. Lena Westbom docent
och barnneurolog, Lund och Kate Himmelmann, barnneurolog Göteborg. Man redogjorde för
studier man gjort på överlevnad av individer med CP i Skåne. Studien visade (som väntat) att det
var de med omfattande CP-skador som hade sämst överlevnad. Vanligaste dödsorsaken var hjärtoch lungkomplikationer.
- Yrkesträffar – vi delades in i yrkesgrupper . Eva Nordmark och Caroline Gudmundsson
från CPUP, Lund höll i träffen. I sjukgymnastgruppen diskuterade vi utveckling av
sjukgymnastbedömningarna inom CPUP. En del ändringar är planerade: SG-formuläret byter
namn till fysioterapeut formuläret, tvingande att ange GMFCS-nivå, ökat teckental i
kommentarsrutan, frivillig abduktion kommer att visas i ”individuell historik”, höftflexion ska
mätas även för barn och ungdomar. Man diskuterar även att införa ”24 h´s positionering” även i
barn/ungdomsbedömningarna. Några sjukgymnaster anmälde sitt intresse för att prova detta och
sedan utvärdera innan det införs.
Ortopedingenjörerna Fredrik Bergljung och Tina Andersson tog upp frågor kring hur vi utökar
vårt samarbete kring ortoser för barn/ungdomar med CP. Exempelvis behöver vi bli tydligare i
att uttrycka målsättning med ortoser. Ibland har vi fler mål och då behöver vi hjälpas åt att prioritera – svårt att tillverka en ortos som kan lösa allt! Det vore intressant att veta hur många av oss
som utvärderat måluppfyllelsen för ortoser i vår egen region, med hjälp av ortosdelen i SGbedömningen.
GMAE 2 – Kicki Löwing berättade om att GMAE2 nu finns att hämta hos ”canchild.can”.
Det har fungerat bra när det väl är installerat, men IT-tekniker på t ex Karolinska sjukhuset
har haft frågor kring hur säkerheten fungerar med programmet. Kickis förslag är att våra ITtekniker i de olika regionerna kan kontakta ex tekniker på Karolinska för att få stöd kring detta.
Olaf Verschuren deltog på yrkesträffen och vi fick möjlighet att ställa fler frågor kring hans
forskning.
Alltid intressant att träffa så många sjukgymnaster från olika delar av Sverige, Norge, Danmark
och Island. Spännande att få ta del av alla erfarenheter och tankar som finns hos kollegor som
arbetar med människor med CP!
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- Det aktiva livet – ett livsprojekt. Lena Bergqvist, arbetsterapeut på Vuxenhabiliteringen i
Södra Älvsborg beskriver erfarenheter som vuxna med CP har av att leva ett aktivt liv med arbete
och eget boende. En berättelse om vad som är drivkraften och kan vara avgörande vid valet att
leva ett aktivt liv. Detta var en spännande föreläsning med mycket tankeväckande information.
Mycket som även är viktigt att tänka på redan när barnen är små för att lägga en god grund till ett
aktivt liv med stor delaktighet senare i livet.
- Aktuell forskning inom CPUP. Gunnar Hägglund barnortoped och registeransvarig
redogjorde för genomförda och pågående projekt baserade på data från CPUP kvalitetsregister.
/Lena Hedström/

IOPTP-möte i Disneyland
Den 8-10 november var jag inbjuden att föreläsa om målinriktad, aktivitetsfokuserad träning för
barn med CP på amerikanska pediatriksektionens årliga möte i Anaheim, California. Sektionen är
en del av American Physical Therapy Association (APTA) på samma sätt som sektionen för
pediatrik och habilitering är del av LSR. IOPTP, som grundades 2007, är en sammanslutning av
17 länders pediatriksektioner och är en undergrupp i WCPT (www.wcpt.org/ioptp), stod för
inbjudan. Ytterligare en anledning till inbjudan var nämligen att ge möjlighet för IOPTPs olika
arbetsgrupper och styrelse att mötas ”in vivo”. Vanligtvis har vi våra styrelsemöten över
SKYPE. Mitt arbete i gruppen handlar om att arbeta med utbildningsfrågor tillsammans med
intresserade fysioterapeuter från olika delar av världen. Gå gärna in på IOPTP:s hemsida för att
se vilka arbetsgrupper som finns (http://www.wcpt.org/ioptp/committees) och för att anmäla
ditt eventuella intresse att delta i arbetet. Det är verkligen givande att träffa kolleger från olika
delar av världen och arbeta med gemensamma frågor. Just nu är vi i utbildningsgruppen
sysselsatta med att beskriva vad en nyutexaminerad fysioterapeut i alla väldens länder bör kunna
inom området pediatrik. Inte en lätt uppgift, men otroligt intressant frågeställning att arbeta med!
När vi kommit en bit längre på väg behöver IOPTP också synpunkter från sektionen för
habilitering och pediatrik, så….jag återkommer.
Konferensen var också mycket intressant. Programmet finns här:
https://www.sopac.us//pdfs/2013/SoPAC%202013%20Full%20Schedule.pdf
Självklart finns det likheter mellan hur yrkena utövas i USA och i Sverige – men väldigt många
olikheter! Många fysioterapeuter använder fortfarande teorier och tekniker hämtade från NDT
och SI. Lite märkligt för oss som successivt rört oss bort från dessa behandlingsmodeller (i takt
med minskad evidens) mot behandlingsformer där barnet aktivt medverkar för att lära sig sådant
barn och familj tycker är viktigt i vardagen. Vikten av fysisk träning, styrketräning, bra kost var
centrala diskussionsämnen under konferensen, precis som här i Sverige. Många olikheter i den
kliniska praktiken beror troligtvis också på skillnader i hur olika typer av sjukvård ersätts. Det är
ju en aspekt vi blivit väldigt medvetna om genom den debatt som skapats av Maciej Zarembas
artiklar i Dagens Nyheter och hans bok ’Patientens pris’ (Weylers förlag).
___________________________________________________________________
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Det var underbart att resa till värme just som höstvindarna började bli lite kyliga här hemma.
Eftersom resan var så lång och tidsskillnaden stor bestämde jag mig för att åka några extra dagar
med en norsk kollega till Venice Beach. Så det blev också bad, cykelturer och promenader längs
stranden innan konferensen började i Anaheim den 8-10 november – fredag, lördag, söndag!
Programmet började klockan sju på morgonen och avslutades 17.30; inte riktigt tider vi är vana
vid i Sverige. Upplevelsen av Disneyland var också en kulturchock i ljus och ljud. Något annat än
Junibacken.
Om någon vill veta mer om arbetet i IOPTP så hör gärna av er. Min mailadress är
eva.brogrencarlberg@comhem.se
Hälsningar Eva

Cindy Miles, konferensens administratör och
Eva Brogren Carlberg utanför konferenscentret
i Anaheim

SJUKGYMNAST-DAGARNA (sista gången under detta namn?)
På Sjukgymnast-dagarna fick vi lyssna till mycket kunniga Fysioterapeutkollegor som arbetar
målinriktat. De delade med sig av sin kunskap i form av en utbildningsdag med det senaste inom
”Fysioterapi för barn och ungdomar”. Denna dag anordnades av Kicki Löwing, Anna Öhman,
Meta Nyström Eek, Li Villard, Gunilla Morinder, Eva Nordmark och Eva Brogren Carlberg.
Gå in på sektionens hemsida och ta del av föreläsarnas power-point presentationer under
”Aktuellt”
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INBJUDAN TILL KONFERENSER

Sektionen för Habilitering och Pediatrik
inbjuder till årets händelse!

HABoPED DAGAR 30 – 31 Januari 2014
Plats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm.
Lokal: Årsta Aula

Tor 30 januari
9.15 – 10.00 Kaffe/te/smörgås och registrering
10.00 – 12.00 Gunnar Grimby Professor emeritus: ”Allmänna principer för fysisk
träning. Träningseffekter och begränsande faktorer vid uthållighets- och
motståndsträning av barn och ungdom med funktionsnedsättning”
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 Katarina Lauruschkus Doktorand i Handikappvetenskap med
inriktning habilitering. ”Forskning ang fysisk aktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning”
15.30 – 16.00 Fika
16.00 – 17.00 Nätverksträffar
19.00 Gemensam middag till egen kostnad på någon trevlig restaurang (vi
återkommer med info under dagen)
Fre 31 januari
8.30 – 10.00 Niclas Nordqvist, tränare från Beckis gym. "Erfarenheter av att träna
personer med funktionsnedsättning"
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 12.00 Ulrika Wallbing. ”Fysisk aktivitet ur perspektivet kroppstillit, tillit
till sin egen förmåga, självkänsla”
12.00 – 13.30 Årsmöte inkl lunch Sektionen bjuder medlemmar på lunch
13.30 – 15.00 Åsa Jonsson "Erfarenheter, praktiskt användande av Fyss och FaR
för barn och ungdomar"
15.00 – 16.00 Avslutning Diskussion, frågor, fundering av ämne inför kommande
Fortbildningsdagar 2015 Avslutning. Vi bjuder på frukt o dricka i samband med
avslutningen
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Praktisk information kring
KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR
samt Årsmöte, Stockholm, 2014
Plats:
Sachska Barnsjukhuset, lokal Årsta Aula (karta till lokalen se länk på hemsidan)
Kostnad:
Kontaktombudsdag, 29 Jan - ingen avgift
Haboped dagar 30 -31 Jan
Sektionsmedlem en/två dagar 400/600 kr
Icke sektionsmedlem en/två dagar 800/1.200 kr
Fika ingår i avgiften medan lunch och middag betalas av deltagaren.
Lunchen under årsmötet den 31 Jan bjuder sektionen sina medlemmar på.
Anmälan: gå in på sektionens hemsida under ”Aktuellt”.
Senast oss tillhanda 10 januari 2014
Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan
Har du frågor välkommen att kontakta någon ur styrelsen.
Du hittar oss på hemsidan. Hjärtligt Välkomna!
Susanne, Peter, Lena, Christine, Johanna, Catharina och Stina
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Barnveckan i Malmö 7-11/4 2014. Tema ”Jämlik vård – lokalt,
nationellt och internationellt”
Nu är planeringen i full gång för en Barnvecka som förutom att vara en mötesplats, skall utbilda,
inspirera och även bjuda på nytänkande: Vi i organisationskommittén känner att Barnveckan skall
vara den självklara mötesplatsen för alla som jobbar inom pediatrik.
Vi ser fram emot att se dig i Malmö 7 – 11 april!
Bästa hälsningar från organisationskommittén för Barnveckan 2014
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus (Malmö och Lund)
För mer information, program och anmälan: www.barnveckan.se	
  

Välkomna till barnklinikdagarna 12-13/5 2014
Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge välkomnar alla sjukgymnaster till
Karolinska sjukhuset Solna den 12-13/5 2014 för att delta på årets barnklinikdagar.
Läs mer: http://barnklinikdagarna-2014.webnode.se/
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BOKTIPS

Nu har den äntligen kommit!
- Fysioterapi för barn och ungdom
– teori och tillämpning.
Redaktörer: Eva Beckung, Eva Brogren
Carlberg och Birgit Rösblad.
Förlag: Studentlitteratur, 2013

I boken har tjugosju författare från skilda håll i landet bidragit med såväl gedigen praktisk
erfarenhet som specialiserad teoretisk kunskap. Boken inleds med en skildring av barns
utveckling ur olika perspektiv, med tyngdpunkten lagd på barns rörelseutveckling. Därefter följer
några nyskrivna kapitel som behandlar fysioterapeutiska insatser för barn och ungdomar med
varierande diagnoser, såsom insatser vid obesitas, barnortopedi och styrketräning vid
muskelsvaghet.
Sedan den första upplagan av denna bok publicerades har det skett en snabb kunskapsutveckling.
Fysioterapeutisk behandling av barn och ungdom har tagit ett stort kliv framåt och insatserna
vilar nu tydligare på en vetenskaplig grund.
Fysioterapi för barn och ungdom riktar sig till fysioterapistudenter inom grundutbildning,
fysioterapeuter under fortbildning samt till fysioterapeuter som i sitt yrke möter barn och
ungdomar.
Styrelsen har just nu kontakt med förlaget för att få till att medlemmar i samband med
HaboPeddagarna i Sthlm, 2014 ska kunna köpa boken till ett rabatterat pris.
___________________________________________________________________
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Tips på utbildningsmaterial inom området andning:

”Andningsgymnastik”
Broschyr om andningsgymnastik för barn mellan 0-7 år med cystisk fibros eller annan
hypersekretionsproblematik. Producerad 2010 av sjukgymnasterna vid Lunds CF-center.
Broschyren innehåller bl a information om och tips på hur en inhalationsbehandling och
slemmobilisering kan skräddarsys beroende på ålder.
Beställs hos www.rfcf.se
Pris 50 kr + porto
Broschyren finns även på engelska, ”Modern physiotherapy”, den beställs av
maria.ej.martensson@skane.se
Pris 100 kr

”Staying ahead”
Nyproducerad utbildningsfilm om andningsgymnastik vid cystisk fibros eller annan
hypersekretionsproblematik. Filmen är på engelska och tar bland annat upp de olika
andningsgymnastikteknikerna och hur de appliceras på både barn och vuxna.
Filmen är ca 30 min lång och är producerad av sjukgymnasterna vid Lunds CF-center
2013. Beställs av maria.ej.martensson@skane.se
Pris 250 kr

___________________________________________________________________________

Från oss alla till er alla …..
En riktigt God Jul
&
Ett härligt nytt år, 2014
Styrelsen
Sektion för Habilitering och pediatrik
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Styrelseledamöter i LSRs Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2012/2013
Ordförande:
Susanne Nordgren
Barn- och ungdomshabiliteringen,
Fyrbodal
Restadvägen 24
462 54 Vänersborg
010 - 441 21 00
susanne.nordgren[at]vgregion.se

Sekreterare:
Lena Hedström
Barn- och ungdomshabiliteringen
Jämtlands läns landsting
831 83 Östersund
063 – 15 46 18
lena.hedstrom[at]jll.se

Kassör:
Peter Enlund
Mörby Habiliteringscenter
Svärdvägen 11
182 33 Danderyd
08-123 358 19
peter.enlund@sll.se

Kontaktombudsansvarig:
Christine Jones (föräldraledig)
Barn och Ungdomshabiliteringen
Visornas väg 3
Nyköping
0155-24 54 09
christine.jones@hotmail.se

Ledamot:
Johanna Willcox
Sjukgymnastiken
Barn och Ungdomsmedicinska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
Lund
046-17 83 85
johanna.willcox@skane.se

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

Suppleant:
Catharina Bäcklund
Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund
063 – 15 37 42
070-565 92 17
catharina.backlund[at]jll.se
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