
 

Nummer 2, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemstidning för sjukgymnaster i LSRs sektion för habilitering och pediatrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
     

  
           
 
 
Ordförande har ordet   

 
 
2 

  
Kallelse till Årsmöte   
  

3 

Nätverk 4 
 
Aktuellt från kontaktombudsansvarig 

 
5 

  
Lokalt aktivitetsstöd   6 
  
Rapport från konferenser  7 
  
Boktips 
 
Inbjudan till Konferenser 

10 
 
11 

  
Hälsning från Litauen 15 
  
Styrelseledamöter  16 
  
  
  
  
    
     
  
     
  
    
  

 

                       
  
  
  



___________________________________________________________________________ 

 
 

2 

___________________________________________________________________ 
 Krumeluren nr 2, 2012 
 

 
 
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 
Hej, 
här kommer en Krumelur fullmatad med information om spännande händelser som sektionen är 
inblandad i. De närmsta veckorna kommer både sektionens temadag om Halliwicksimning och 
LSRs kongress att gå av stapeln; kongressen är förbundets högsta beslutande organ som hålls vart 
fjärde år. Då samlas 85 ombud och andra förtroendevalda och tjänstemän för att tillsammans 
lägga grunden för förbundets fortsatta utveckling genom att staka ut riktningen för den 
kommande mandatperioden. LSR styrs av medlemmarna, dvs du har haft möjlighet att vara 
delaktig i att utse kongressombuden, som väljer förbundsstyrelsen (FS) och beslutar om 
förbundets övergripande verksamhet. Vad som ska tas upp på kongressen kan du läsa om här: 
http://www.sjukgymnastforbundet.se/kongress2012/Sidor/kongress2012.aspx. Mitt tips till dig 
är att leta upp ditt kongressombud och vara frikostig med dina åsikter, så kan vi tillsammans 
påverka hur de närmsta 4 åren ska se ut.  
 
I det här numret finns också information om vårens begivenheter HaboPed-dagarna med tema 
”Neuropsykiatriska diagnoser” i Uppsala, samt Barnklinikdagarna i Lund. I samband med 
HaboPedagarna kommer årsmötet att gå av stapeln. Där ska riktlinjerna för sektionens arbete 
fastläggas och Du har då möjlighet att vara med och påverka vad din medlemsavgift ska användas 
till. Visst tar du  chansen?!  
 
I förra Krumeluren skrev vi om styrelsens brev till habchefernas förening med anledning av vår 
oro kring stora pensionsavgångar de närmsta åren. Vi har nu fått svar från habcheferna som 
meddelar att det här är en lokal fråga som behöver lyftas i varje landsting och på varje arbetsplats. 
Vi från styrelsen arbetar med kansliets hjälp vidare, för att lyfta och belysa den här frågan men vi 
behöver också DIN hjälp med att efterfråga och påverka återrekrytering och planering för att 
bevara kompetens på just er arbetsplats. Vi tar också gärna emot tips på goda exempel från 
regioner/arbetsplatser där man har lyckats med planering för att överföra/bibehålla kunskap och 
kompetens som vi kan lära av och sprida till platser där det är lite motigare.  
 
För styrelsen 
Catharina Bäcklund 

 



___________________________________________________________________________ 

 
 

3 

___________________________________________________________________ 
 Krumeluren nr 2, 2012 
 

ordförande LSRs sektion för Habilitering och Pediatrik 
 
 
  

 
 
 

LSR’s sektion för habilitering och pediatrik kallar härmed till 
ÅRSMÖTE i Uppsala 

Fredag den 1 februari 2013, kl 12.00 
 

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  Vakant! ! !  
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 
 
Enligt önskemål från några av nätverken kommer det finnas avsatt tid för nätverken att 
träffas och diskutera på HaboPed-dagarna i Uppsala (Se inbjudan längre fram i denna 
Krumelur) 
 
 
 
 
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 erfarenheter! 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddela nytt kontaktombud till Anna Olsson , 
blekingeidrottshalsa[at]gmail.com 

kontaktombudsansvarig i styrelsen 

Valberedningen 
Thomas Airio, Stockholm  thomas.airio@sodersjukhuset.se och Maria Lindgren, 

Sundsvall  maria.lindgren@lvn.se valdes vid årsmötet i Linköping 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. 
 



___________________________________________________________________________ 

 
 

6 

___________________________________________________________________ 
 Krumeluren nr 2, 2012 
 

 
 
 
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. 
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I nästa nummer av Krumeluren finns det mycket plats för kunskapsspridning! 
Har du gjort ett magister/masterarbete 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  

 
 
 

 
 
 
 

RAPPORTER FRÅN KONFERENSER 
 
 

 
 

 
            Barnklinikdagar i Göteborg 10-11 maj 2012 
Den 10 – 11 maj 2012 anordnades Barnklinikdagarna på Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus i Göteborg. Femtiotvå sjukgymnaster från Umeå i norr till Malmö i söder 
deltog. Bland föreläsarna fanns 10 sjukgymnaster och två läkare.  
 
Professor Klas Blomgren, Karolinska Institutet, inledde med ett föredrag med titeln Kan en skadad 
hjärna läka? Han är barnonkolog och har med sin forskargrupp i Göteborg studerat hur hjärnans 
celler reagerar, om de utsätts för strålning. Hjärnans celler kan skadas av strålning, men Klas och 
medarbetare har visat att fysisk aktivitet, som ökar cirkulationen, till viss del kan reparera dessa 
skador. De har också visat att sövning av det lilla barnet påverkar hjärnan negativt. Vi vet sedan 
tidigare att fysisk aktivitet är positivt för vår hälsa, men att redan skadade celler kan repareras, 
innebär att sjukgymnastens insatser i vården av dessa patienter ökar i betydelse. 
 
Eva Sandstedt, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), fortsatte att 
sammankoppla denna kunskap med sjukgymnastens arbete med små barn, som har en 
onkologisk diagnos. 
 

E fte r ly s n in g !  
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Ett medfött hjärtfel är inte längre enbart en barnsjukdom. Nu överlever merparten av dessa barn 
och ungdomar på grund av allt bättre operations- och övriga behandlingsmetoder. Li Villard, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Charlotte Brattström, Lunds Universitetssjukhus, Jennie Bergman 
och Anna-Klara Nohlin, DSBUS, talade om sjukgymnastens roll för dessa barn och ungdomar. 
Även om barnen inte har en optimal hjärtfunktion, är det viktigt, att de är fysiskt aktiva efter sina 
förmågor. Både barn och föräldrar kan behöva hjälp att ”våga försöka” vara fysiskt aktiva, då det 
inte är ovanligt, att barnen undviker och föräldrarna undanhåller fysiska aktiviteter ”för säkerhets 
skull”. Nu finns också den s.k. Grown Up Children with Congenital Heart Disease (GUCH)-
verksamheten, där vuxna med medfödda hjärtfel sköts. Har man som barn aldrig lärt sig att vara 
fysisk aktiv, kan det vara svårt att som vuxen komma igång. Det är viktigt, att vi som träffar 
barnen lär dem detta. 
 
Efter lunch talade docent Kristina Berg-Kelly, Göteborg, om Att lämna barnsjukvården och börja 
inom vuxenvården. Även hon talade om hjärnans utveckling men ur ett emotionellt psykologiskt 
perspektiv. Begreppen tonår, ungdom och ung vuxen beskrevs som ungdomsårens 
övergångsålder. Hon gav många exempel på hur det kan bli, när en ungdom med en kronisk 
sjukdom ska ta över ansvaret för sin behandling. Det är viktigt att lyssna in personen, men man 
måste ibland också hjälpa till, när personens kanske självsäkra ”Det här klarar jag. Jag vet bäst hur 
det ska vara.” kanske går överstyr. Även om ungdomen är förståndig, har hon/han ännu inte den 
vuxna personens erfarenheter och kan då behöva vägledning. 
 
Torsdagen avslutades med ”räkmingel” i gymnastiksalen på barnkliniken.  
 
Fredagen inleddes av Anna Öhman, DSBUS, som talade om tejpning av barn med torticollis. 
Hon visade praktiskt hur detta kan gå till väga och alla deltagare fick tejpa en kollega. Kinesio-
tejpen kan användas både för att stimulera och hämma en muskelaktivitet, vilket lämpar sig väl 
för patienter med torticollis, som ofta har en imbalans mellan nacken muskulatur på höger 
respektive vänster sida.  
 
Därefter talade Jennie Bergman, DSBUS, om Kroppsinriktad behandling vid ätstörning. Man arbetar 
multifaktoriellt med bl.a. dietist och sjukgymnast i en temagrupp. Gruppbehandling med 
avspänning, basal kroppskännedom, andning och yoga används också i behandlingen av dessa 
patienter.   
 
Anna Duberg, Hälsoakademin, Örebro Universitet, talade om Dans som intervention för tonårsflickor 
med psykosomatiska besvär. Syftet med hennes studier var att utvärdera om dansen är bra och 
kostnadseffektiv för att förbättra hälsa och livskvalitet för flickor 13-18 år, som har 
återkommande stressrelaterade besvär. Flickorna upplevde dansen positiv, deras självskattade 
hälsa ökade, sömnen förbättrades och besöken hos skolsjuksköterskan minskade efter genomförd 
gruppträning två gånger per vecka under två terminer.  
 
Margareta Sahlberg, DSBUS, presenterade en pågående multicenterstudie om fysisk aktivitet hos 
barn med cystisk fibros. Resultaten presenteras, när studien är avslutad.  
 
Anna-Lena Lagerkvist, DSBUS, talade om andningsproblem hos barn och ungdomar i samband 
med fysisk aktivitet. Det är viktigt att tidigt hjälpa dessa personer bl.a. genom att lära dem att 
andas på ett bra sätt, så att de kan vara fortsatt fysiskt aktiva hela livet.       
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Elke Schubert-Hjalmarsson, DSBUS, talade om formuläret Hospital del Mar Critera för skattning 
av överrörlighet. Hon beskrev också patientgruppen med narkolepsi. 
 
Det var mycket aktiva deltagare och föreläsarna uppskattade de frågor, som ställdes.  
Nu ser vi fram emot 2013 års Barnklinikdagar i Lund! 
 
Ett Stort Tack! till Sektionen för Habilitering och Pediatrik för det ekonomiska bidraget! 
 
Göteborg 2012-07-06 
Sjukgymnasterna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg 
genom 
Eva Sandstedt och Anna-Lena Lagerkvist 
 
 

 
 
 
RAPPORT FRÅN CPUP-KONFERENSEN, LUND , 22 – 23 OKTOBER 
I år samlade konferensen drygt 460 deltagare som alla arbetar med barn/ungdomar och vuxna 
med diagnosen cerebral pares (CP). Deltagarna kom från Sverige, Danmark, Norge, Island, 
Finland och Australien.  
Denna årliga konferens är alltid fullmatad med föreläsningar och diskussioner om diagnosen CP. 
I vårt dagliga arbete inom Barn- och Ungdomshabiliteringen möter de flesta av oss barn och 
ungdomar med mycket växlande diagnoser och deras funktionsnedsättning kan se väldigt olika ut. 
Det kan då vara stimulerande att för ett par dagar fokusera på en diagnosgrupp och att få ”grotta 
ner sig” i just diagnosen CP. 
 
Huvudföreläsare i år var årets Folke Bernadottestipendiat, Iona Novak. 
Docent, I. Novak är arbetsterapeut och forskningsledare vid The Cerebral Palsy Alliance, School 
of Medicine, University of Notre Dame, Sydney, Australien. Hennes forskningsintresse är 
evidensbaserad praktik, behandlingsprogram i hemmet och befolkningsstudier. Hon är också 
initiativtagare till att starta CPUP i New South Wales, Australien. Uppföljningen kallas där ”CP-
check-up”. 
 
Iona Novak utgick i sin föreläsning ifrån en nyligen avslutad genomgång av litteraturstudier för 
bästa möjliga evidens gällande multiprofessionella interventioner för personer med Cerebral 
Pares. Hon tog upp problemet med att det tar ca 10 – 20 år innan resultat från forskning kommer 
ut och implementeras i vårt kliniska arbete. Detta ansåg Iona framförallt beror på tidsbrist i det 
vanliga ar betet. Att vi har svårt att ta oss tid att reflektera och inhämta kunskap från ny 
forskning. 
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Hon räknade sedan i rasande fart upp multiprofessionella behandlingsmetoder som har 
använts/används idag för målgruppen individer med CP. De delades in i 1) ”grönt ljus” – bevisat 
effektiva behandlingsmetoder. 2) ”gult ljus” – mer forskning behövs innan man kan bedöma om 
metoden kan få ”grönt ljus”  3) ”rött ljus” – forskning har visat att behandlingsmetoden är 
ineffektiv. 
 
Iona föreläste även för sjukgymnaster och arbetsterapeuter om ”Participation-based physical 
and occupational therapy for children with physical disabilities”, som är ett annat av 
hennes intresseområden. 
 
Om du vill veta mer om vad som togs upp på årets CPUP-konferens kan du gå in på hemsidan 
www.cpup.se och ta del av programmet samt att många av föreläsningarna nu även ligger inne 
som Power point presentationer. 
/Lena Hedström/ 
 
 
 
 
 

 
 

BOKTIPS 
 
 
 - ”Musculoskeletal assessment: Joint motion and muscle testing” av Hazel M. Clarkson, 
2012  Förlag: Lippincott, Williams & Wilkins 
Reviderad och uppdaterad 3:e upplaga. Tar på ett tydligt och pedagogiskt sätt upp bedömning av 
ledrörlighet samt muskelfunktion och muskelstyrka. Mycket bra ”uppslagsbok” för varje arbets- 
plats för sjukgymnaster. 
 
- ”Scientific writing and communication. Papers, proposals and presentations”  
Av Angelika H. Hofmann, 2010  Förlag: Oxford University Inc. 
Fantastiskt bra handbok för vetenskapligt skrivande! Författaren inleder med en diskussion om 
grunderna i vetenskapligt skrivande och applicerar sedan dessa principer på skrivande av 
uppsatser, vetenskapliga artiklar, ansökningar om forskningsmedel samt även på hur man 
sammanställer presentationer och postrar om sin forskning. Vi får exempel på vanliga fallgropar 
och hur man undviker dem. Boken innehåller även råd speciellt riktade till oss som inte har 
engelska som modersmål. Boken är ett verkligt stöd  när vi sitter på våra kamrar och sliter vårt 
hår för att få ihop en vetenskapligt text av god kvalitet. 
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- ”Neuropedagogik: om komplicerat lärande” 
Av Björn Adler och Hanna Adler, 2006.  Förlag: Studentlitteratur 
Den här boken i ämnet neuropedagogik tar upp själva lärandet och belyser det utifrån olika 
perspektiv. Boken väver samman aktuella kunskapsrön om hjärnan utifrån neurovetenskapliga 
och neuropsykologiska perspektiv och omsätter dessa till den pedagogiska vardagen - därav 
namnet Neuropedagogik. 
 
Författarna belyser de tre stora diagnosgrupperna dyslexi, dyskalkyli, dyspraxi i en och samma 
bok. De tre diagnoserna behandlar problem med barns/elevers förmåga att läsa, räkna och skriva. 
En djupare kunskap om och förståelse av dessa diagnoser leder till bättre hjälpinsatser i lärares 
vardagsarbete.  
 
 
 

 
 
 
 

INBJUDAN  TILL KONFERENSER 
 
 
 

 
 

Inbjudan till  KONTAKTOMBUDSDAG i Uppsala 
Ons 30 januari, kl 10.00 – 16.00 

Plats: Återkommer vi med 
 

Kontaktombudsdag med diskussion och erfarenhetsutbyte. 
Maila frågeställningar till Anna Olsson på: blekingeidrottshalsa@gmail.com 

Dagen kommer även att innehålla en kortare föreläsning om Yoga för barn med 
funktionsnedsättning. 

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 
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Inbjudan till HABOPEDDAGAR 31 januari – 1 februari, 2013 
Lindesalen, Habiliteringen för barn och vuxna, Uppsala 

 
 
Tor 31 januari  
9.30 – 10.00 kaffe och registrering  
10.00 – 12.00 Sven-Olof Dahlgren, psykolog  ”Varför stannar bussen när jag inte ska gå av” 
olika sätt att förstå situationer som uppstår kring personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 15.00 Björn Kadesjö, överläkare i Barnneuropsykiatri  ”Hur ter sig vardagen för barn 
och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” konkreta tips för oss att tänka på i 
bemötande, behandling 
15.00 – 15.30 Fika 
15.30 – 16.30 Nätverksträffar 
19.00 Gemensam middag till egen kostnad på någon trevlig restaurang (vi återkommer med  
info under dagen) 
 
Fre 1 februari  
8.30 – 10.00 Sara Pettersson, sjukgymn  ”Klumpig och ovillig eller bara dåligt förberedd” 
TBA-baserad behandlingsmodell vid autism  
10.00 – 10.30 Fika 
10.30 – 12.00 Jenny Weibull, sjukgymn ”Praktiska erfarenheter av klinisk sjukgymnastik i ett 
neuropsykiatriskt team” 
12.00 – 13.30 Årsmöte inkl lunch Sektionen bjuder medlemmar på lunch 
13.30 – 15.00 Ännu inte riktigt klart med föreläsare – vi återkommer! 
15.00 – 15.30 Avslutning med frågor 
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PRAKTISK INFORMATION ANG. 
KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR 

 
Plats:   Lindersalen, Habiliteringen för barn och vuxna, Uppsala 
 
Kostnad:  Kontaktombudsdag - ingen avgift  
 

 Haboped dagar  
 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 1 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 7 januari 2013 
via e-post till styrelsen anmalanhaboped@hotmail.com , ange tydligt namn, 
vilken/vilka dagar du önskar delta samt om du är medlem i sektionen eller ej. 
Ange om/eller inte, du vill delta i onsdagens resp. torsdagens gemensamma 
middag.  

 
Frågor: Kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på s 16 
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Välkommen	  till	  
Barnklinikdagar	  i	  Lund	  16-‐17	  maj	  2013	  

	  
	  

	  
Tid:	  	   Torsdag	  16	  maj	  kl	  09.00-‐17.00	  
	   Fredag	  17	  maj	  kl	  08.30-‐15.15	  
	  
Plats:	   Föreläsningssal	  2,	  Blocket,	  Skånes	  Universitetssjukhus,	  Lund	  
	  
Tema:	   Fysisk	  och	  motorisk	  träning	  av	  barn	  och	  ungdomar.	  	  
	   Föreläsare:	  bl	  a	  Ingegerd	  Ericsson,	  Fil	  dr.	  idrottslärare,	  	  
	   Michail	  Tonkonogi,	  prof.	  med.	  vet.	  Program	  kommer	  i	  början	  av	  nästa	  år.	  
	  
Kostnad:	   1200	  för	  två	  dagar,	  700	  kr	  för	  en	  dag	  
	   (för	  icke	  medlem	  i	  ped/hab-‐	  sektionen,	  2300	  kr	  resp.	  1300	  kr)	  
	   	  
	   Fika	  och	  lunch	  ingår.	  
	  
Anmälan:	   Via	  www.skane.se/sus/lund/barnklinikdagar	  senast	  15	  april	  2013.	  
	  
	   Anmälan	  är	  bindande.	  Vid	  förhinder	  kan	  annan	  person	  delta.	  
	  
	   Eventuella	  frågor	  besvaras	  på	  046-‐17	  83	  87	  eller	  046-‐17	  83	  86	  
	  
	  
	  
	  
Sjukgymnastiken,	  Barn	  och	  Ungdomssjukhuset,	  Skånes	  Universitetssjukhus,	  Lund	  
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En hälsning har kommit till oss från en kollega i Litauen: 
 
 
Greetings from the special school “Atgaja” in Vilnius, Lithuania. 
 
I was in Vilnius lecturing this spring. Among others I met Jurgita Januskaite (see picture 
below) who works at Atgaja as a physical therapist. She would very much like to be in contact 
with a school in Sweden. She writes: 

 
“ Our school is the upbringing institution for the elementary and basic education for disabled 
children and youngsters from 7 to 21 years, with the following diseases: cerebral palsy, 
Down's syndrome, autism, mental retardation or multiple disability. The school takes the 
responsibility for children and youngsters activities, care and supervision during the lessons 
and after them, while they are at school. At the school children receive the qualified help of 
the: pedagogue, pedagogue for blind children, speech therapist, physiotherapist, occupational 
therapist, psychologist, social worker. After  lessons activities we have: art therapy, handicraft 
group, cooking group, karate group, boccia group, netball group and etc. The duty of the 
school and parents is to create the happiness for every child. That’s why we will do our best 
to make the children happy every day, on their every step. We want to find colleges from 
abroad that we can share our school practice and learn new things from each other.” 
So she would be happy if you contact Physiotherapist Jurgita Januskaite 
Email: jurgita.januskaite@gmail.com 
I add a few photos Jurgita sent me, showing children at the school and some activities the 
children are involved in. Regards from Eva Brogren Carlberg PT, PhD 
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Styrelseledamöter i LSRs Sektion för Habilitering och Pediatrik, 2012/2013 
 
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: 
Ann-Louise  Karlsson Tol f  
Habiliteringscenter Liljeholmen 
Liljeholmsvägen 14 
117 61 Stockholm 
08-123 353 62 
ann-louise.karlsson-tolf[at]sll.se 
 
Ledamot: 
Lotta Comstedt 
Regionhabiliteringen 
Drottning Silvias barnsjukhus 
Box 210 62  
418 04 Göteborg 
031 – 50 26 50 
lotta.comstedt[at]vgregion.se 
 
Suppleant: 
Susanne Nordgren  
Habilitering & Hälsa 
Barn-  och Ungdomshabiliteringen 
Restadvägen 24 
462 54 Vänersborg 
0521 – 120 60 
susanne.nordgren[at]vgregion.se 
 

Sekreterare: 
Krist ina Hobro 
Barn- och ungdomshabiliteringen Frölunda 
Näverlursgatan 38 
421 44 Västra Frölunda 
070-200 78 99 
kristina.hobro[at]vgregion.se 
 
 
Kontaktombudsansvarig:  
Anna Olsson 
Läkarhuset 
Kungsgatan 44 
374 36 Karlshamn 
070 – 330 72 71 
blekingeidrottshalsa[at]gmail.com 
 
Ledamot: 
Lena Hedström 
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Box 601 
832 23 Frösön 
063 – 15 46 18 
lena.hedstrom[at]jll.se 
 
 
Webansvarig: 
Stina Hilding 
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Torkelbergsgatan 14d 
582 25 Linköping 
010-103 80 70 
stina.hilding[at]lio.se 
 
 
 
 
 

 


