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Ordföranden har ordet

Så har det hunnit bli februari 2020
När jag sammanfattade året i vår verksamhetsrapport har sektionen fått 60 nya medlemmar! Det är 
en av de största ökningarna på flera år och enormt glädjande. Vi välkomnar alla er som gått med i 
en av de minsta sektionerna i Fysioterapeuterna.
Vi som styrelse arbetar ideellt. Vi arbetar för er och vill gärna ha inspel från er om det är något 
särskilt som ni tycker vi ska ägna oss åt.
Under 2019 har vi bland annat deltagit i WCPT i Genève, haft föreläsning och utbildningsdag på 
Fysioterapi 2019, planerat för framtida utbildningsprogram, skrivit på den nya specialistordningen 
och uppdaterat Kompetenskartan. Det har också gått åt många timmar som vi i styrelsen lagt på 
skypemöten och mail. Det går nog knappast en vecka utan att vi har kontakt på något sätt.

Vilka förhoppningar ska vi ha på det nya decenniet?
En av mina stora förhoppningar, eller kanske en målbild är att det ska finnas en fysioterapeut som 
arbetar med bäckenbotten på alla sjukhus i Sverige, det känns rimligt och borde inte vara utopi. Att 
det skulle finnas en fysioterapeut kopplad till varje barnmorskemottagning, som kan ta emot 
kvinnor såväl under graviditet som efter och som kan utföra bäckenbottenbedömningar och inleda 
rehabilitering redan vid åttaveckors uppföljningen är ett mer resurskrävande mål. Men jag tror vi 
kan vara på väg även mot det – särskilt som vi idag har ökat utbildningsmöjligheterna med kurs 
både på Göteborgs universitet och på Karolinska Institutet. Och JA, vi ska försöka ge sektionens 
grundkurs i år, om det är någon som vill att vi ska ge kursen på just er ort så får ni gärna 
uppmärksamma oss om det – vi kan gärna ta kursen på turné men behöver då hjälp att boka lokaler 
och ordna lokala praktiska saker. Kanske vill någon i Norrland att vi kommer till er?
Och så ett par uppmaning till alla er som arbetar mer eller mindre ensamma ute i landet: Bilda 
nätverk och träffas regelbundet. Det är enormt värdefullt att få träffas och diskutera ämnen eller 
frågor som en annars blir ensam med. Använd kompetenskartan för att hitta era kollegor och kom 
ihåg att ni inte behöver kunna manuell bäckenbottenbedömning för att stå med – strunta bara i att 
fylla i de områden som har med bäckenbotten att göra. Vi behöver er som är duktiga på 
bäckensmärta, graviditetsrelaterade besvär och lymfterapi till exempel. Och tipsa era kollegor, en 
behöver inte vara medlem i sektionen för att stå med på kompetenskartan.

Vänligen
Anna Skawonius
Ordförande sektionen Kvinnors hälsa



 

Kompetenskartan 

Kompetenskartan är uppdaterad och växer. Vi har ändrat i formuläret gällande huruvida man tar 

emot manliga och kvinnliga patienter då vi fick feedback om att detta kunde tolkas på olika sätt. 

Om ni vill ändra detaljer i er kompetens eller vilka patienter ni tar emot maila till 

kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se

IOPTPWH

Inom IOPTPWH, den internationella styrelsen för undergruppen av fysioterapeuter inriktade mot 
kvinnors och bäcken-hälsa, har det förts en intensiv diskussion kring eventuellt deltagande vid nästa
Världskongress för fysioterapeuter (WCPT) i Dubai. Oro har lyfts från medlemmar avseende 
säkerhet för deltagare i förhållande till lagar i Förenade Arabemiraten gällande mångfald, sexualitet,
kvinnors rättigheter och könsfrågor. Det har vägts in en önskan om att stötta våra 
fysioterapeutkollegor inom kvinnors hälsa-specialiseringen som är under stark utveckling i området.
I dialog med styrelsen för WCPT, har det försäkrats att det inte kommer att vara några restriktioner 
för presentationer eller dess innehåll på kongressen och att alla ämnen inom området kvinnors och 
bäckenhälsa är av intresse för kongressen. 
När det gäller IOPTPWH kommitteens beslut om deltagande i kongressen, kommer det vara 
personliga beslut, likaväl som delegaters personliga beslut om deltagande. Det är ett personligt 
beslut där varje deltagare kommer att behöva söka råd från sina lokala myndigheter och väga sin 
personliga säkerhet och sin övertygelse innan beslut om deltagande tas. Som stöd för beslut har 
WCPT lämnat följande länkar till information på sin webbplats:

Congress selection criteria
https://www.wcpt.org/congress/Congress-selection-criteria

Visitor info
https://www.wcpt.org/wcpt2021/visitors

FAQs about congress
https://www.wcpt.org/wcpt2021/visitors/faq

WCPT President Emma Stokes’ blog about diversity, inclusion and dissonance
https://www.wcpt.org/node/177335

WCPT news story announcing CPC members
https://www.wcpt.org/news/WCPT-announces-Congress-Programme-Committee-for-Dubai-in-
2021

WCPT news story announcing Dubai as location
https://www.wcpt.org/news/wcpt-congress-dubai-may2018



World Confederation for Physical Therapys medlemsbrev

Ta del av WCPTs medlemsbrev via länken nedan:  
https://www.wcpt.org/ioptwh/newsletters

Aktuell forskning

Postpartum Female Sexual Function: Risk Factors for Postpartum Sexual 
Dysfunction 

Ola Gutzeit, MD, Gali Levy, MD, and Lior Lowenstein, MD
Sex Med. 2019 Dec 11. pii: S2050-1161(19)30202-8. doi: 10.1016/j.esxm.2019.10.005.

Abstract

INTRODUCTION: 

Women’s sexual health is a vital and important part of life at any age. In particular, pregnancy and 

childbirth bring biological, psychological, and social changes which may influence sexual health. It 

has been shown that sexual function declines during pregnancy and does not return to its baseline 

levels during the postpartum period. Despite the complexity and significance of this subject, health 

providers often neglect sexual aspects during pregnancy and postpartum. 

AIM: 

We believe that clarifying the risk factors will help open conversations and improvements in sexual 

function. 

METHODS: 

In this review, we focus on how postpartum sexual function is affected by mode of delivery, 

perineal trauma during delivery, episiotomy, and lactation. 

CONCLUSIONS: 

We conclude that the mode of delivery has no significant effect on short- and long-term postpartum 

sexual function. On the other hand, 3rd and 4th degree tears are strongly associated with postpartum

sexual dysfunction. We found that episiotomy does not adversely affect sexual function, and 

lactation has a slightly negative effect. We believe that shedding light on this topic will lead to a 



better understanding for pregnant and postpartum women and the obstetrician. Further studies may 

elucidate more useful treatment approaches. 

Sprid vår kunskap

Styrelsen har inför Fysioterapidagarna 2019 arbetat fram en broschyr som vänder sig till kvinnor 
som är gravida eller nyligen fått barn. Syftet med broschyren är att sprida 
information kring vad fysioterapeuter inom kvinnors hälsa kan erbjuda den gravida eller nyförlösta 
kvinnan samt hur man kommer i kontakt med fysioterapeut inom området. Broschyren finns 
upplagd på sektionens hemsida och är därifrån fri att delas och spridas i sin helhet. Vår förhoppning
är att sektionens broschyr ska finnas tillgänglig på såväl 
rehabmottagningar, barnmorskemottagningar eller andra mottagningar där behovet behövs. Hjälp 
oss att sprida informationen om vårt viktiga uppdrag!
Hitta broschyren på sektionens sida:
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Kvinnors-halsa/information/

Årsmötet 2020

Årsmötet äger rum den 9/3 klockan 17.45-19.45 på Central Hotell. Adressen är Vasagatan 38, lokal
salong 4. Vi inleder med att lyssna på Anna-Sofia Melin, specialistläkare i gynekologi och

obstetrik, som kommer föreläsa om endometrios.
Därefter möte fram till 19:45.

Anmälan och om ni vill skicka in ärenden sker senast den 2/3, det finns begränsat antal platser. 
Vi testar att använda skype på årsmötet för er som inte bor i Stockholm men ändå önskar ta del av

dagen. Anmäl ert intresse för deltagande på plats eller via skype till
kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se

Vi i styrelsen önskar er ett fortsatt bra 2020!
    


