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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
övriga sektioner, som remissinstans för förbundet Fysioterapeuterna .
Habiliterings- och pediatriksektionen 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 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

	
  
Några små ord från ordföranden
Hösten har visat sig från sin bästa sida med värme som varade långt in i Oktober men nu knackar
snart vintern på dörren även för oss som bor lite längre söderut i vårt avlånga land. Hoppas
sommarens ledighet har varit skön, ja den är nu bara i minnet. Fotografier och kanske
minnessaker såsom en fin sten eller souvenir kan hjälpa till att få lite av känslan tillbaka. Så
finurlig är vår hjärna att vi med hjälp av sensorisk stimulering kan få en känsla tillbaka. Själv har
jag en fin sten från Chessel beach i England på min fönsterbänk som jag håller i handen
emellanåt, och minns!

Nu är året 2014 snart till ända och
sektionens styrelseår har
ändhållplatsen i sikte. Vi börjar så smått knyta ihop säcken med vår Grand Final, nämligen
HaboPed dagarna. Programmet är hur spännande som helst och jag ser verkligen fram emot att
få vara med! Gå in på hemsidan och anmäl dig!
Styrelsearbetet har verkligen varit väldigt givande, med kreativa och pigga styrelsemedlemmar har
det känts som att allt kan vara möjligt.
HaboPed sektionen har för närvarande ca 750 medlemmar och styrelsen har under året försökt
att efterleva det som sektionen står för, nämligen att verka för utveckling och spridning av metodik inom pediatrisk fysioterapi. Detta gör vi genom att arrangera fortbildningstillfällen, så kallade
HaboPed dagar och genom medlemsbladet Krumeluren som kommer ut två gånger per år.
Det sker också ett ständigt utbyte av kunskap genom våra kontaktombud som har direktkontakt
med alla våra medlemmar. Styrelsens uppgift är också att hålla sig à jour med aktuellt
metodutvecklingsarbete och forskning inom pediatrisk fysioterapi samt att till föreläsningar
arrangerade i sektionens namn, i första hand engagera fysioterapeuter.
Sektionen erbjuder på så sätt forum för presentation av nya rön.
Vår uppgift är också att verka för samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar inom samma
område. Det känns i det här sammanhanget viktigt att påpeka att sektionen är öppen för ALLA
medlemmar inom Fysioterapeuterna 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
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intresserad av.
Välkomna till Årsmötet och HaboPed dagarna 29 och 30 Januari 2015 i Stockholm!
IOPTP - WCPTs subgrupp för barn
Sektionen för Fysioterapeuter inom Habilitering och Pediatrik är medlem i International
Organisation of Physical Therapist in Paediatrics. Mycket bra information och kunskap finns på
hemsidan med adressen: www.ioptp.wcpt.org Spana in på hemsidan med jämna mellanrum, där
finns de senaste nyheterna inom pediatrisk fysioterapi.
WCPT håller sin årsstämma vart fjärde år. Alla medlemsorganisationer har rätt att vara
representerade vid mötet. Den 18: e bolagsstämman äger rum på hotel Pan Pacific i Singapore,
den 29 april-1 maj 2015. Man blir lite sugen på att åka!!
Nya patientlagen
Den 12 juni 2014 antog Riksdagen en ny patientlag. Lagen börjar gälla den 1 januari 2015. Syftet
är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet
Patientlagen ersätter delar av den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen och har ett tydligt
patientperspektiv. Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. En ny lag ger
möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och
kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.
Det finns två nyheter i lagen: Den ena är patientens möjlighet att fritt välja öppenvård - även i
andra landsting, samt lista sig hos privata vårdgivare.
En annan nyhet är att den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och
förtydligas. Vill du veta mer gå in på
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html
Reflektion
Nytt regeringsstyre påverkar det vårt arbete? Det kräver nytänk och manar till förändring.
Synen på vård idag håller på att förändras och jag hör ofta i resonemanget från
verksamhetschefer att patientens vårdkontakter anses kunna bytas ut och att organisationer kan
förändras i sin struktur utan att det skulle påverka individen eller processen i arbetet med en
patient.
Jag undrar vad det gör med oss Fysioterapeuter i arbetet när vi möter barnet, ungdomen eller den
unga vuxna och familjen? Vad gör det med människan vi möter?
Samhället vi lever i idag är flyktigt och på något vis behöver jag lära mig hur jag ska förhålla mig
till det i mitt arbete som fysioterapeut.
Alla barns rätt finns nu som App att ladda ned om du går in på
http://www.pappasappar.se kan du hitta många bra appar att ha användning av i mötet med
barnet/ungdomen och den unga vuxna.
Till sist vill jag dela med mig av en film från BRIS som berör, ger eftertanke och ytterligare en
viktig dimension i mitt arbete som Fysioterapeut.
http://www.youtube.com/watch?v=0-ZT-4BrbEw
Jag vill också från oss alla i styrelsen önska alla medlemmar en
God Jul och Gott Nytt År 2015
Vi ses på Årsmötet och HaboPed dagarna 29 och 30 Januari 2015 i Stockholm
Tack för ett väldigt gott verksamhetsår!
Susanne Nordgren
Ordförande
Fysioterapeuternas sektion för Habilitering och Pediatrik
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Fysioterapeuternas sektion för Habilitering och Pediatrik
kallar till ÅRSMÖTE i Stockholm
Torsdagen den 29 Januari 2015 kl 12.30 – 14.00

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

Årsmötet hålls på Sachsska Barnsjukhuset i samband med HaboPed sektionens anordnande av
fortbildningsdagar. Årsmötet start kl 12.30
Anmälan görs på blankett tillhörande anmälan av deltagande på fortbildningsdagarna.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
Verksamhetsberättelse och kassarapport kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från en
månad före årsmötet.
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AKTUELLT FRÅN KONTAKTOMBUDSANSVARIG

Som medlem i sektionen för habilitering och pediatrik har du möjlighet
att maila frågor eller föra en diskussion med övriga medlemmar via
kontaktombuden. 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.
I samband med 2015 års Habopeddagar bjuds samtliga kontaktombud i landet
in till en Kontaktombudsdag på onsdagen. Även denna hålls på Sachsska Barnsjukhuset i
Stockholm.
NYHET! Nu finns sektionen för Habilitering och Pediatrik även på Facebook. Sidan heter
”Fysioterapeuterna - sektionen för habilitering och pediatrik”. Denna sida är till för alla som är
medlemmar i sektionen, varför vi ber dig att ange ditt medlemsnummer i Fysioterapeuterna när
du ansöker om inträde i gruppen. På sidan får du information om vad som är på gång, samt
möjlighet att ställa frågor och föra diskussioner.

Meddela nytt kontaktombud till Christine Jones,
christine.jones[at]dll.se
kontaktombudsansvarig i styrelsen

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
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 tidsoch 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.
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
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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.

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. Innehållet i kursen/utbildningen skall stödja sig på vedertagna fysioterapeutiska
metoder gällande Pediatrik och Habilitering samt stödja sig på evidensbaserad kunskap. 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
13th International Symposium om Mucoplysaccharidoses and related diseases, Bahia
Brasilien 13-17 augusti 2014
Mukopoliosaccharidos (MPS) är en sällsynt genetisk sjukdom som tillhör de endokrina
sjukdomarna. Det innebär en enzymdefekt som förhindrar en nedbrytning av polyosaccharider,
sockerarter, som pga. detta lagras i cellerna. De första specifika symptomen, fysiska eller
kognitiva, upptäcks efter några månader. Det finns sex stycken olika mps-sjukdomar: De är:
Hurler, Hunter, Sanfilippo, Morquio, Marateaux Lamy och Sly. Totalt finns det 44 kända
personer i Sverige med MPS-sjukdom.
Sjukdomen kan innebära en progressiv försämring av kroppsliga och delvis kognitiva funktioner
med reducerad livslängd. Inlagringar leder till förändring av stöd och rörelseapparat som
kontrakturer, deformitet, instabilitet och arthros i många leder. Förändringar i halsryggen kan leda
till neurologiska symptom. Sjukdomen påverkar även organ som lever, njurar, lunga och hjärta
och leder till hörsel- och synnedsättning
Under de senaste 10 åren har den farmakologiska utvecklingen gått framåt vilket har lett till att
patienter kan behandlas med enzymer så att inlagringen av polyosaccharider upphör.
Behandlingen fördröjer försämringen av symptom men kan inte bota sjukdomen.
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Sällsyntheten innebär en speciell problematik; det finns inte mycket kunskap om sjukdomarna i
vården eller i samhället, vilket ställer stora krav på familjerna att själva veta vart de skall söka
information, hjälp och behandling, för att undvika onödiga komplikationer. Vartannat år
anordnas en världskonferans där forskare och drabbade familjer samlas och lyssnar på
föreläsningar och får chans att umgås med varandra, ge stöd, råd och hämta energi till den egna
vardagen. I år var konferensen förlagd i Brasilien, ca 10 mil norr om regionhuvudstaden
Salvador. Området heter Bahia och konferensen hölls på ett stort hotellkomplex som kunde
välkomna de 1044 deltagarna, där de 168 barnen dominerade med sin närvaro och förmåga att
njuta av nuet. Tvåhundra tjugotvå poster presenterades.
Från MPS-teamet i Göteborg deltog jag, arbetsterapeuten Ellen Odéus samt sjuksköterska
Veronica Hübinette. Vi deltog på fyra dagars intressanta föreläsningar, i vissa fall med
direktöversättning i öronen då en del föredrag och personliga berättelser hölls på portugisiska.
Det jag främst tar med mig från resan är att det har hänt mycket inom den medicinska
forskningen och det har visat sig att behandlingen tydligt saktar ner sjukdomen men inte helt kan
stoppa utvecklingen. Med denna kunskap är det viktigt att även titta på andra vinklingar t.ex. hur
långt man kommer med fysioterapi. Jag fick med mig många goda exempel från familjer som
lever med dessa sjukdomar varje dag. En mycket inspirerande resa.
Den nya kunskapen skall närmast spridas när jag och Ellen Odéus ska åka till Norge och föreläsa
för deras MPS-förening. En liknande dag hoppas vi anordna i Sverige.
Tack för bidraget från habiliteringssektionens resebidrag som gav mig möjlighet att delta på
konferensen.
Göteborg 2014-08-23
Elke Schubert Hjalmarsson

RAPPORT FRÅN ”VERKLIGHETEN”

Fysioterapeuter och ergonomer i skolan?
- Självklart!
Det går nästan inte att föreställa sig hur det skulle se ut om företagshälsovården,
rehabiliteringsavdelningarna eller habiliteringen saknade fysioterapeuter. Det skulle liksom fattas
något. Något väsentligt.
Jag har arbetat inom skolhälsovården i drygt 10 år och känner verkligen att jag tillför och bidrar
till arbetet med att främja elevernas hälsa och förebygga ohälsa. Även om vår yrkesgrupp inte
”måste” finnas representerad i Elevhälsan enligt skollagen, är vi en tillgång då det gäller att skapa
förutsättningar för varje elev att uppnå målen.
För 10 år sedan startade man en tillgänglighets- och ergonomiprojekt i skolan och
projektanställde mig. Då finansierades tjänsten från kommunens handikappomsorg. Nu har jag
en fast anställning på Elevhälsans skolhälsovård. Jag får ofta frågan från både kollegor och andra
om
vad jag gör ”egentligen”.
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Jag har mycket gemensamt med ergonomer och fysioterapeuter inom företagshälsovården fast
med pediatrisk inriktning. Barn och unga är ju en grupp för sig, de är inte små vuxna.
Istället för arbetsförmågebedömningar handlar det motorikobservationer. Vid rygg- och
nacksmärta är det anpassningar i klassrummet som blir aktuellt. Precis som i FHV träffar
sköterskan nästa alla elever på skolan. Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal och de
fyller i en hälsoenkät. Utifrån hälsoenkäterna gör vi dels riktade utbildningsinsatser kring stress,
fysisk aktivitet och kost. En annan åtgärd kan vara att vi träffar vissa elever och familjer
individuellt. Skolsköterskorna är viktiga ”dörröppnare” för mig på skolorna och skolläkaren är ett
viktigt bollplank när det gäller ställningstagande för fortsätt behandling.
Jag samverkar med alla som har kontakt med eleven; Habiliteringen, barn och ungdomsmedicin,
pedagogerna, specialpedagogerna, fritidspedagogerna, rektorerna, skolssköterskorna och
skolläkare. Jag har nog minst kontakt med de barnen som tillhör habiliteringen, de har redan
många runt omkring sig och har oftast bra hjälpmedel och sittstöd.
Det hälsofrämjande arbetet sker på olika nivåer, individ, grupp och organisation. På
organisationsnivå handlar det om att komma in tidigt i byggprocessen när man ska bygga eller
renovera skolor, eller köpa nya möbler. I vår kommun har vi ”En dator till varje elev” och där vi
hade med ergonomin som en viktig del av projektet redan från början. Under våra 3 första år har
jag träffat alla elever och utbildat kring hur man ska hantera sig själv och sin dator för att undvika
smärta och datorstrul.
Alla pedagoger har fått utbildning om hur de kan hjälpa sina elever att ”duka upp” för en bra
arbetsställning, hur de ska möblera klassrummet och vikten av att erbjuda pauser och variation i
arbetet. Mitt arbete är väldigt varierat men har ännu så länge inte blivit helt självklart.
Utmaningen i det här jobbet är att hela tiden skapa ett behov av fysioterapi, visa värdet av det jag
gör och att själv se fysioterapiprocessen i allt från att prata om stress för högstadiet till att sitta på
möten om upphandlingsavtal gällande kommunens möbelinköp.
En vanlig dag på jobbet kan se ut så här:
8.00 -10.00
Startar dagen med ergonomiundervisning för ettorna. Tar med mig ryggraden från bilen och går
tvärs igenom skolgården. På vägen samlas det ett gäng nyfikna elever som undrar om det är ett
riktigt skelett och var jag ska. För ettorna pratar jag om att det gör ont att sitta fel, stilla och länge.
Oftast kan eleverna relatera till hur det känns i nacken om de har somnat i bilen. Många har redan
känt att det känns ungefär likadant om man har suttit länge vid datorn. Jag visar hur ryggen ser ut
och de får känna på sin egen ryggrad. Här passar jag på att kolla så de når ner med fötterna till
golv/fotstöd, att borden når upp till navelhöjd och de kan komma bak med rumpan/ryggen till
ryggstödet. Det gör det inte alltid eftersom treorna satt på de här stolarna innan sommarlovet. Vi
konstaterar att vaktmästeren får komma snart.
10.30-11.00
Efter intensiva möten med drygt 50 försteklassare och deras 1000 frågor sätter jag mig i bilen för
ett möte med en elev på gymnasiet. Han har haft ont i ryggen i flera veckor och har svårt för att
stå upp länge. Han går på industriprogrammet med inriktning ”Svets” och står upp mycket nu.
Pratar och gör en översiktlig bedömning. Informerar om det jag har sett och hört.
Sammanfattningsvis handlar det om att han behöver tänka på att stå ”aktivt med en atletisk
hållning”, ställa in arbetsbänken och lära sig ta paus. Han var redan igång med egen träning på
fritiden, men la mer fokus på biceps och pectoraler, än på bål och multifider. En helt vanlig
tonåring med andra ord☺
11.00-12.00
Möte med skolledningen på gymnasieskolan om hur vi ska planera in
elevskyddsombudsutbildningen i år. Skolsköterska, kurator, psykolog, jag och skyddsombud
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erbjuder utbildning varje år. Rektorer har ansvaret för arbetsmiljön och är en viktig person för
elevernas arbetsmiljöarbetet på skolan. Vi på elevhälsans medicinska insatser har kunskap om
hälsoläget tack vare hälsoenkäterna.
13.00-14.00
Ett nytt möte med några pedagoger från förskoleklass. De har ett par elever som har svårt att
hänga med på rastaktiviteter och gympa. De har fått en tid i gympasalen och tänker erbjuda några
barn extra motorikträning. Vi pratar om hur man kan tänka och hur man kan bryta ner komplexa
övningar till delmoment.
14.30-15.00
Kommer för första gången idag in på kontoret. Skriver lite, ringer en förälder och bokar en tid
för motorikobservation och svarar på några mail. Jag förbereder mig för morgondagen genom att
stämma av med en idrottslärare. Imorgon går startskottet för vår mångfaldsvecka; Alla är lika
olika!
Kommunens sjuor ska få testa rullstolsbasket, goalball, hinderbana med rullstol och sittande
volleyboll. Dessutom föreläser en av våra skolpsykologer om dolda funktionsnedsättningar. Det
började som ett projekt mellan habiliteringen, elevhälsan och särskolan. Projektet har växt och
utvecklats varje år tack vare pengar från kommunens mångfaldssamordnare, ett privat företag
som heter ”Alla Kan”, idrottslärarna och Elevhälsan.
Jag sammanfattar min arbetsdag med ord som jag brukar använda när jag pratar om
datorergonomi:
”Att göra olika är bra” Det är en bra beskrivning av mitt arbete – Olika!
Eva Storulv
Ängelholm den 15 oktober 2014

Mitt arbete som skolsjukgymnast
Jag arbetar som sjukgymnast på Ekeskolan och Åsbackaskolan, två av Sveriges statliga
specialskolor.
Ekeskolan tar emot elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning och Åsbackaskolan
tar emot elever med hörselnedsättning/dövhet och utvecklingsstörning.
På Ekeskolan har vi idag 30 elever från 4 till 21 år (Örebro kommun köper två förskoleplatser
hos oss) Eleverna följer antingen grundskolans eller grundsärskolans läroplan. Åsbackaskolan
som tidigare fanns i Gnesta har nu flyttat sin verksamhet till Örebro och i dagsläget går endast 5
elever i åldrarna 8-14 år på skolan, där följer alla elever grundsärskolans läroplan.
Då skolorna är nationella bor flera elever på våra elevboenden och åker hem till sina familjer
varje eller varannan helg beroende på vilka behov som finns.
Som skolsjukgymnast ingår jag i elevhälsan och tillsammans med övriga är vårt uppdrag att
bidra
till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vår roll ska främst
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vara hälsofrämjande och förebyggande. Vi ska också stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål och har därför ett särskilt uppdrag att undanröja hinder för varje elevs lärande
och utveckling
När man läser raderna känns det som en självklarhet att det finns en sjukgymnast på våra skolor,
men att det även borde finnas fler på de kommunala skolorna i landet. Att arbeta förebyggande
med en hälsofrämjande livsstil med positiv inställning till rörelse och aktivitet är en viktig del till
att må bra och kunna utvecklas och lära.
Eleverna på Ekeskolan har förutom sin synskada något ytterligare handikapp, detta kan vara allt
från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till grava hjärnskador och syndrom. Flertalet av
eleverna har påverkan av sin motorik i form av sen motorisk utveckling och/eller
rörelsenedsättningar.
Att förmedla vikten av fysisk aktivitet och att minska stillasittandet är en viktig del i mitt jobb på
skolan. Ett barn med synskada lockas inte till aktivitet på samma sätt som seende barn och det i
sig medför en mer stillasittande tillvaro. Har man dessutom ett rörelsehinder och är beroende av
förflyttning via rullstol ökar stillasittandet ytterligare.
För att lyckas ta sig in i skolans värld gäller det att väva in det sjukgymnastiska tänket kring
rörelse och ergonomi i den pedagogiska verksamheten, samtidigt som de pedagogiska målen
uppfylls. Ett exempel på hur vi fått till det är i slöjden där vissa elever har något som vi kallar för
vedfirman. Det är ett litet företag i miniatyr där de kapar ved, paketerar, tar in beställning,
levererar och tar betalt. Eleverna har under detta pass stegmätare som registrerar hur många steg
de tar under arbetspasset. Efter passet samlas stegmätarna in och en elev skriver upp alla siffror.
Han tar sedan med sig detta till mattelektionen där de jobbar vidare med att räkna ihop allas steg
innan det förs in i olika diagram och tabeller. För att få in ytterligare rörelse i passet har vi lagt in
pausgympa som leds av eleverna själva. Några få rörelser till förutbestämd musik så att kroppen
vaknar till.
I arbetet kring elevernas fysiska arbetsmiljö har jag som sjukgymnast en självklar roll i de
ergonomiska frågorna om elevernas arbetsplatser och de miljöer de vistas i. Det kan röra sig om
placering i klassrummet, bord och stolar och om möjlighet att kunna arbeta i olika
arbetsställningar som ex stående.
Ibland är balansgången svår och man får fundera på vad som är viktigast för stunden. En elev
som endast ser med en lite del av ett öga eller har en kraftig nystagmus (ögondarr) kanske måste
hålla huvudet i en sned och lite annorlunda ställning. Oftast inte optimalt utifrån en ergonomisk
synvinkel men nödvändigt för att kunna se och jobba t.ex. vid datorn. För dessa elever är det
viktigt att prata om variationen i skolarbetet och att inte sitta för långa pass i samma ställning och
att göra pauser för att inte få ont.
Vi hade tidigare en arbetsterapeut anställd på skolan men vid hennes pensionering återbesattes
inte tjänsten vilket har gjort att jag fått överta vissa arbetsuppgifter. Framförallt innebär det att ha
kontakt med elevernas arbetsterapeuter och finnas med och stötta boendepersonalen kring ADL
frågor och hjälpmedel.
Då jag är statligt anställd och vi inte har någon habiliteringsverksamhet på skolan plus att
eleverna kommer från hela Sverige förskriver jag inte några hjälpmedel. Alla elever tillhör sin
habilitering hemma och har kvar sitt team även då de börjar hos oss. Detta gör att jag har en hel
del kontakter med sjukgymnaster i landet. Det är toppen och absolut nödvändigt att ha dessa
kontakter för att kunna bolla tankar och idéer så att eleverna får den bästa hjälp som går.
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Mitt arbete är varierande och det finns utrymme både att vara stöd till pedagoger, assistenter
boendepersonal och föräldrar samtidigt som jag träffar vissa elever på fasta tider varje vecka.
Även om jag tycker att jag har det bästa jobb man kan tänka sig är det
ibland lite ensamt att vara den enda sjukgymnasten i
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Som tur är finns Habiliteringen i
Örebro med duktiga sjukgymnaster och arbetsterapeuter nära, dit
vänder jag mig när jag känner att jag behöver lite kollegialt stöd.
Anna-Karin Vallstedt
Sjukgymnast
Ekeskolan/Åsbackaskolan Örebro
	
  

RAPPORT FRÅN KONFERENSER

RAPPORT FRÅN CPUP-KONFERENSEN,
MALMÖ, 20 - 21 oktober 2014
I år var det extra festligt eftersom CPUP firade 20 år! GRATTIS!!! Konferensen ägde rum i
Malmö och det var rekordstort deltagande – drygt 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)

Det var ett fullspäckat program med många intressanta och givande
föreläsningar. Jag vill här bara nämna ett axplock:
- Trender inom CP-forskning. Hans Forssberg, MD, PhD, Neuropediatrics, Karolinska
Institutet belyste historiska landvinningar och framtida utmaningar inom CP-forskning.
Utvecklingen har gått från placering på institution till delaktighet, från läkar-centrerade åtgärder
till familje-centrerade, från ”vårdare” till akademiska, multiprofessionella team och från
erfarenhetsbaserade åtgärder till evidensbaserade. I framtiden kommer behandlingsåtgärder
troligen individualiseras ytterligare – baseras mer på GMFCS- och MACS-nivå, CP-subtyp och
individens omgivning.
Även neuropediatriker Kate Himmelmann hade tittat i spåkulan för att ge oss tankar om
framtida behandlingsåtgärder för individer med CP. Viktigt att man samlar ihop all forskning som
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sker runtom i världen. Med stöd av detta kommer man att kunna ge evidensbaserade åtgärder.
Dessa kommer anpassas till varje barns specifika förutsättningar. Timingen när insatser ska sättas
in kommer också förfinas. Behandlingsåtgärder kommer förhoppningsvis kunna förebygga
sekundära komplikationer i större utsträckning än idag. Man kommer följa individerna mer
strukturerat genom hela livsspannet.
- Handortoser – ortopedingenjörer Mikael Sparr och Hanna Misch-Burnell från OLMED
berättade hur man börjat tillverka handortoser i silikon. Ortoserna har en viss flexibilitet och man
har undvikit att göra avgjutningar i absoluta ytterläget. Detta innebar att patienterna accepterade
ortoserna bättre och att de kunde använda dem under längre tid varje dygn. Det i sin tur
medförde en förbättrad rörlighet eller ”minskad försämring” av kontrakturer.
Ortopedingenjör Mikael Ceder redogjorde för att man nu scannar händer och fötter vid
ortostillverkning och utifrån detta tillverkar hand- och fotortoser. Ortoserna får en god komfort
och accepteras bra av barn/ungdomar. Nackdel är att tillverkningen är tidskrävande och att det är
svårt att justera formen om det inte blir bra från början.
- Positionering – fysioterapeuterna Pauline M. Pope och Elisabeth Rodby-Bousquet
höll mycket intressanta föreläsningar om detta så viktiga ämne! Pauline med sin brittiska engelska,
med fantastiska uttryck som ”Gravity could be used postively, i.e. forces can be organised to
work in favour of the disabled person rather than against him” och”Without intervention,
deterioration is inevitable”, fick mig osökt att tänka på Agatha Christie´s
Miss Marple … Elisabeth följde sedan upp med mer tankar kring samma ämne. Hon påminde
oss om att titta efter asymmetrier i kroppsposition i sittande, liggande och stående redan när vi
träffar små barn.
/ Lena Hedström
Sekreterare i styrelsen för
Fysioterapeuternas Sektion för Habilitering och Pediatrik
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INBJUDAN TILL KONFERENSER

Sektionen för Habilitering och Pediatrik
inbjuder till årets händelse!

HABoPED DAGAR 29 – 30 Januari 2015
Plats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm.

Tor 29 januari
9.15 – 10.00 Kaffe/te/smörgås och registrering
10.00 – 12.30 Barns motoriska utveckling, 0 – 6 år. Kine Johansen och Cecilia
Montgomery
12.30 – 14.00 Årsmöte inkl lunch Sektionen bjuder medlemmar på lättare lunch
14.00 – 15.00 Barns motoriska utveckling, forts
15.00 – 15.30 Information och förberedelser inför fredagens workshops
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 30 januari
Workshops med motoriska bedömningsinstrument::
Alberta Infant Motor Scale - Annika Lundqvist Josenby
Peabody Developmental Motor Scale 2 – Caroline Thurgren
Bruininks Oseretsky test of Motor Proficiency 2 – Elke Schubert Hjalmarsson
Hammersmith Neonatal Neurological Examination– Ann-Louise Wieland
Vi delar upp oss i 4 grupper och cirkulerar mellan de olika bedömningsinstrumenten under dagen och får då 1 h´s workshop/ instrument
8.15 – samling vid stora ingången Södersjukhuset
8.30 – 9.30 Workshop
9.30 – 10.00 Fika
10.00 – 11.00 Workshop
Förflyttning mellan lokaler
11.20 – 12.20 Workshop
12.20 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Workshop
Förflyttning mellan lokaler
14.50 – 15.30 Avslutning Utvärdering, diskussion, frågor, förslag på innehåll för
kommande Fortbildningsdagar 2016
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Praktisk information kring
KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR
samt Årsmöte, Stockholm, 2015
Plats: Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset
Kostnad:
Kontaktombudsdag, 28 Jan - ingen avgift
Haboped dagar 29 - 30 Jan
Sektionsmedlem en/två dagar 400/600 kr
Icke sektionsmedlem en/två dagar 1.000/1.500 kr
Fika ingår i avgiften medan lunch och middag betalas av deltagaren.
Lunchen under årsmötet den 29 jan bjuder sektionen sina medlemmar på.
Anmälan: gå in på sektionens hemsida under ”Aktuellt”.
Senast oss tillhanda 12 januari 2015
Bindande anmälan, men kollega kan gå om förhinder uppstår.
OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn!
Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan

Har du frågor, välkommen att kontakta någon ur styrelsen. Du hittar oss på hemsidan.
Susanne, Peter, Lena, Christine, Johanna, Thomas och Stina
Hjärtligt Välkomna!
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BOKTIPS
- Projekt Perfekt - om utseendekultur och kroppsuppfattning
av Carolina Lunde, Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario.
Förlag: Natur och Kultur, 2014
Mycket läsvärd och öppnar för viktiga diskussioner. Ett konstant flöde av
vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till
poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av
bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som
formbar, ett projekt perfekt.
Utifrån aktuell forskning beskriver författarna hur kroppsuppfattningen skapas under barndom,
tonår och vuxenliv samt vilket inflytande kultur, media, familj och vänner har. De berättar även
om den fysiska träningens både positiva och negativa inverkan. Ett nytt spännande område är
positiv kroppsuppfattning, där man studerar vad som utmärker de personer som faktiskt är nöjda
med sina kroppar. I boken läggs särskild tonvikt vid vad som kan göras för att individer ska få ett
mer accepterande förhållningssätt till den egna kroppen. Boken är skriven för studerande och
yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, idrottsledare, folkhälsovetare och
beteendevetare. Tack vare pedagogiska beskrivningar och ett tillgängligt språk kan boken med
fördel läsas av alla som vill veta mer om kroppsuppfattningens psykologi.
Författarna forskar kring kroppsuppfattning vid Göteborgs universitet.

Severe and Complex Neurological Disability –
Management of the Physical Condition
Av Pauline M Pope Förlag Butterworth-Heinemann Ltd, 2007
Presents a different approach to the long-term, day-to-day care of patients
disabled by neurological conditions, emphasizing practices that promote
physical well-being and minimize secondary complications. This book
focuses on physical management within the context of the lifestyle of the
disabled person and primary caregiver.
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WEBTIPS
- Var hittar jag det senaste från forskning om barn och ungdomar?
Här kommer några tips på intressanta länkar som vi fått från Margareta Adolfsson, PhD in
disability research. CHILD, School of Education an Communication, Jönköping:
http://www.hj.se/forskning/forskningsmiljoer/child.html
http://www.hj.se/en/research/research-areas/child.html
Där finns också info om det tvärprofessionella internationella magisterprogram som startades nu
i höst Interventions in Childhood. Det går att följa på halvfart om man vill fortsätta att jobba
samtidigt och har ett upplägg med mestadels webbaserade föreläsningar och gruppuppgifter.

- Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle

(Nka)

http://anhoriga.se/
Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På hemsidan får du
information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.
Inom området Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning skapar Nka ett
kunskaps- och anhörigstöd för främst föräldrar till barn och unga med en kombination av
rörelsehinder, utvecklingsstörning, svåra kommunikationssvårigheter, syn- och/eller
hörselnedsättning i kombination med medicinska problem.
Här finns mycket information att hämta. En bra sida att tipsa föräldrar om!

Vill du veta mer om Cerebral Pares (CP)?
http://cpirf.org
Titta in på Cerebral Palsy International Research Foundation´s hemsida.
Här finns mycket spännande information om exempelvis diagnosen CP, genomförd forskning
och kommande forskning.
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NÄTVERK
Denna lista håller på att aktualiseras. Samtliga kontaktpersoner som tidigare stått på listan över
nätverk har blivit kontaktade och ombedda att lämna besked om de vill kvarstå eller ej.
Fram till idag har vi fått svar från följande kontaktpersoner att nätverken finns kvar och att man
kan höra av sig om man är intresserad av att samarbeta och utbyta erfarenheter.
Barnkardiologi
Ehlers-Danlos syndrom
Elevhälsa
Motorik vid NP-diagnos
Oralmotorik/nutrition
Rett syndrom
Spädbarn 0-1 år
Torticollis

annika.bredfeldt@skane.se
elke.schubert@vgregion.se
eva.storulv@engelholm.se
susanne.nordgren@vgregion.se
siv.edvinsson@orebroll.se
lena.svedberg@jll.se
kine.johansen@akademiska.se
anna.ohman@friskispraktiken.com
alt. ohmanan@gmail.com

Kontaktpersoner Siv Edvinsson för Oralmotorik/nutrition och Kine Johansen för Spädbarn
0 – 1 år har meddelat att de gärna lämnar “stafettpinnen” vidare. Kontakta dem om du är
intresserad!
Enligt tidigare önskemål kommer det finnas avsatt tid för nätverken att träffas och diskutera på
HaboPed-dagarna i Stockholm (Se inbjudan längre fram i denna Krumelur). Så långt är det enbart
nätverket för Motorik vid NP-diagnos som uttalat att de kommer att träffas på den tiden på
HaboPeddagarna. Hör av er om ni vill utnyttja tillfället att träffas även kring övriga nätverk!!!
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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VI KÄNNER OSS HISTORIELÖSA………
Vi i Styrelsen känner att det vore roligt att veta lite mer om Sektionens historia.
När startades sektionen – hur och av vilka eldsjälar? Är det någon av er, kära kollegor som har
information om detta eller kanske du själv var med ”i begynnelsen”?
Maila gärna till Thomas Airio (thomas.airio[at]sodersjukhuset.se) i styrelsen, så kan vi
sammanfatta och återkomma med det i nästa nummer av Krumeluren!!!

___________________________________________________________________
Krumeluren nr 2, 2014

18

___________________________________________________________________________

Från oss alla till er alla …..
En riktigt God Jul
&
Ett härligt Nytt år, 2015
Styrelsen
Fysioterapeuternas
Sektion för Habilitering och pediatrik
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Styrelseledamöter i Fysioterapeuternas Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2014
Ordförande:
Susanne Nordgren
Barn- och ungdomshabiliteringen
Edsgatan 3
Box 247
462 23 Vänersborg
010 – 44 12 100
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
08-123 357 86
peter.enlund[at]sll.se

Kontaktombudsansvarig:
Christine Jones
Habiliteringsmottagningen
Hälsans väg 1
611 85 Nyköping
0155-24 54 09
christine.jones[at]dll.se

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

Suppleant:
Thomas Airio
Sachsska barnsjukhuset
SÖS
Stockholm
08 – 616 41 04
thomas.airio[at]sodersjukhuset.se

Suppleant:
Stina Törner
Sjukgymnastiken barn
Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
Göteborg
031 - 34 34 844
stina.torner[at]vgregion.se
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