
Verksamhetsberättelse för mandatperiod  

20170126 - 20180125 

Sektionen för Habilitering och Pediatrik  

Styrelsen  

Styrelsen för sektionen habilitering och pediatrik har bestått av 7 personer under 

verksamhetsåret. Ordförande Stina Törner, sekreterare Lena Hedström, kassör Peter 

Nordqvist, ledamöter Thomas Airio, Annika Isberg samt suppleanter Cecilia Mårtensson 

och Hanneke Anderiesse.  Till styrelsen (men ej deltagit aktivt på möten) hör också vår 

webb-ansvariga Stina Hilding samt valberedning Christine Jones.   

Möten  

Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten varav tre "levande" möten, resterande 

mötestillfällen har skett genom telefonkonferens. För att uppnå syftet att ”Bidra till 

utveckling av fysioterapi inom habilitering och barnmedicin samt att främja samarbetet 

mellan pediatriska fysioterapeuter såväl nationellt som internationellt” har sektionen 

arbetat med de mål som varit satta som verksamhetsmål. (vg se verksamhetsplan och 

budget).  

Fortbildning och utbildningsdagar 

Haboped-dagar 

Haboped-dagarna genomfördes på temat barn och unga med flerfunktionsnedsättning. 

Cecilia Lidbeck föreläste om muskeltonus och hur vi kan resonera och anpassa 

behandling utifrån olika typer av tonus. Anna_lena Lagerqvist föreläste om anding och 

andningsträning hos barn och unga och Camilla Melin föreläste och bjöd intill diskussion 

om smärta hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning. På fredagen blev det en 

heldagsföreläsning med Elisabeth Rodby Borquet som pratade om 24 timmars 

positionering. Samtliga av våra föreläsare var inspirerande och delade med sig av stor 

kunskap! 

JEMS-kurs 

JEMS står för Joanne Elphinston movement systems och den kurs som fick möjligheten 

att erbjuda medlemmar utgick från bollen som främst redskap vid både undersökning och 

behandling. För att nå så många medlemmar som möjligt arrangerades två kursdagar i 

Stockholm och två i Göteborg. Kursen var givande och inspirerande, alla deltagare var 

överens om att det var ett trevligt inslag med en så praktiskt kurs.  

 

 



Fysioterapidagar 

På Fysioterapidagarna arrangerade sektionen en heldagsutbildning med temat 

”Fysioterapeutens roll vid stress och trauma hos barn och unga” som en fortsättning på 

förra årets heldagsutbildning som handlade om långvarig icke malign smärta hos barn 

och unga. FöreläsarAna var Monika van der Pals och Riitta Keskinen Rosenqvist och de 

bjöd på en innehållsrik dag med både teoretiska och praktiska moment.  

 

Samverkan 

Sektionen fick inbjudan från Association of paediatric charted physiotherapists (APCP) 

med syfte att diskutera hur fysioterapi organisationer (med inriktning på pediatrisk 

fysioterapi) i Europa kan samverka för att kunna likställa kunskapsnivå och hitta 

gemensamma beröringspunkter utifrån grundnivå på vidareutbildning inom pediatrisk 

fysioterapi efter avslutad grundutbildning. Besöket var mycketgivande och vi blev 

mycket väl mottagna av våra Brittiska kolleger.  

 

Krumeluren  

Två nummer av tidskiften ”Krumeluren” har givits ut. Sekreterare Lena Hedström har 

sammanställt dessa nummer på ett utomordentligt sätt. Krumeluren har skickats ut till 

samtliga medlemmar och finns även tillgänglig på vår hemsida.   

Resestipendium 

5000 kr till Veronica Lundberg, Barn och ungdomscentrum Universitetssjukhuset i Umeå 

som ska presentera en poster på WCPT-konferensen i Kapstaden under juli 2017. 
  
5000 kr till Johan Kumblad, Västmanlands sjukhus i Västerås som ska presentera en 

poster på Européen Pain Federation i Köpenhamn under september 2017.  

IOPTP  

Sektionen har under året betalat medlemsavgift till IOPTP. 1 dollar per medlem.  

Hemsidan  

Sektionen har förmånen att ha en webb-ansvarig som hjälper sektionen att hålla hemsidan 

uppdaterad. Under 2017 lanserade Fysioterapeuterna en ny webbsajt och därmed 

behövdes utbildning för alla förbundets webbredaktörer i den nya versionen Episerver 9. 

Kursen var en heldag i Stockholm som sektionens webb-ansvariga deltog i. 

 

 



Kontaktombud  

Kontaktombuden som finns runt om i landet har i uppgift att förmedla kunskap från 

medlemmar till styrelsen och skapa ett naturligt flöde för frågor och utvecklingsområden 

kommer till styrelsens kännedom. Under året som gått har styrelsen och många av 

kontaktombuden upplevt att detta nu främst sker genom sektionens Facebook-sida. Under 

året har vi påbörjat en diskussion om hur kontaktombudens roll bör se ut framöver.   

Övrigt  

Sektionen har under året varit representerad vid förbundets professionsråd och haft 

kontinuerlig kontakt med förbundet Fysioterapeuterna.  Möjligheten för våra medlemmar 

att kommunicera professionsfrågor med andra kollegor  

 

För Fysioterapeuternas sektion Habilitering och Pediatrik  

Ordförande Stina Törner 

171201 

 


