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Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar i sektionen!

Vi har lämnat 2020 bakom oss och blickar framåt mot ett år som redan är tyngt av förväntningar.

För många i samhället har 2020 varit ett år där verksamheter dragit ned på tempot, mycket har skett 
på distans och hemifrån. Men jag tror att många med mig har jobbat på ungefär som vanligt. Det är 
svårt att träffa patienter och göra manuella undersökningar utan fysiska besök. Min upplevelse är 
snarare att jag har arbetat mer och hårdare än tidigare.

Kvinnors hälsa som område fortsätter växa och jag får indikationer på att det över hela landet 
planeras för fler team, mottagningar och verksamheter som ska ta hand om patienter med 
förlossningsskador och bäckenbottendysfunktioner. Vi behöver möta behoven av vår kompetens 
och vi behöver bli tydligare med vad vi kan. Det är alltjämt brist på fysioterapeuter som kan utföra 
bäckenbottenbedömning och framförallt är det brist på personer som även tar emot män! Även om 
sektionen heter Kvinnors hälsa så innefattar den tillhörande specialiteten Obstetrik, Gynekologi och
Urologi även undersökning och behandling av manliga patienter- eller egentligen undersökning och 
behandling oavsett anatomi och upplevt kön.

Under 2020 har sektionen Kvinnors hälsa försökt anordna kursverksamhet och fått tänka om mer än
en gång. Vi var nära att kunna ge en fördjupningsdag i palpation i Stockholm, men så kom återigen 
hårdare Covid-19 restriktioner och Förbundet sa nej till fysiska träffar. Det var nog inte bara vi som 
kursledare som var besvikna över det. Nu planerar vi för att ta fram en grundkurs, motsvarande den 
som vi tidigare givit i Göteborg, som är helt online-baserad. Men att göra om en kurs för ett nytt 
medie är som att starta från början. Det innebär en hel del arbete, tid och kommer därför dröja 
ytterligare en tid. Vi i sektionen arbetar till största delen ideellt, vilket innebär att vi behöver ta tid 
från vårt arbete eller vår fritid för att utföra det jobb som sker för sektionens räkning. Ha tålamod 
med oss.

Det kan vara värt att söka till universitetskurserna i Kvinnors hälsa och Bäckenbottenhälsa på GU 
och KI om ni önskar ”Hands on” utbildning. Universitetets utbildningar är under pandemin klassade
som samhällsviktig funktion och en del utbildning sker fortfarande genom fysiska träffar (även om 
det just nu krävs munskydd och/eller visir).

Vi arbetar vidare med kompetenskartan som fylls på vartefter och det är glädjande! Ni som inte 
finns med på kartan men vill stå med får gärna gå in på sektionens hemsida. Läs noga igenom hur ni
registrerar er och vilka krav som finns. Kom även ihåg att ni har eget ansvar att uppdatera era 
uppgifter om ni byter arbetsplats eller blir godkända specialister, det gör man genom att maila 
sektionen.

Snart är det dags för årsmöte som i år sker online. Det öppnar för att flera kan delta och jag hoppas 
att ni som inte haft möjlighet att åka till Stockholm eller Göteborg de senaste åren kan vara med.

Anna Skawonius 
Ordförande sektionen Kvinnors hälsa



World Physiotherapy 2021

Den 9-11 april kommer en digital version av världskongress för fysioterapi ’World 
Physiotherapy Congress2021online’. Ledande specialister och forskare inom specifikt 
ämne ger korta förinspelade state-of-the art presentationer följt av en diskussion med 
publiken. Internationella sektionen för Kvinnors hälsa kommer att anordna ett 
seminarium med fokus på fysioterapeutens roll inom prevention och behandling av 
urogynekologisk cancer Management of uro-genital cancer, Role of physiotherapy in the
prevention and management of uro-genital cancer (SEM-08) som modereras av Annelie 
Gutke, Sverige. Vid seminariet presenterar Grainne Sheill Irland, Jo Milios Australien 
och Cristine Ferreira Brasilien såväl övergripande kring betydelsen av fysisk aktivitet 
och träning vid cancer, men också andra fysioterapeutiska metoder såsom manuella 
tekniker vid urogynekologisk cancer hos kvinnor och män.

En workshop ges om fysioterapi inom mödrahälsovård och förlossning Physiotherapy in
the maternity setting (WS-02) som modereras av Heather Pierce, fysioterapeut och 
barnmorska från Australien där Cristine Ferreiras, Brasilien, Sonia Roa-Alcaino, Chile 
och Annelie Gutke, Sverige presenterar fysioterapeutens potentiella roll vid förlossning 
och tidig postpartum period samt diskuterar strategier för att lyfta fysioterapeutens 
möjligheter världen över inom detta fält. Vill du veta mer och anmäla dig: 
https://congress.physio/2021 
Early bird registrering 11 februari.

Tips om artikelläsning!

Recent Advances in Understanding Pelvic-Floor Tissue of Women With and 
Without Pelvic Organ Prolapse: Considerations for Physical Therapists 

Kimberly Saunders
Phys Ther. 2017 Apr 1;97(4):455-463. doi: 10.1093/ptj/pzx019



Abstract

Pelvic organ prolapse is a fairly common condition that imposes significant symptoms, diminished 

quality of life, social burden, financial expense, and surgical risk on women. As evidence 

supporting the benefit of pelvic-floor muscle training in nonsurgical management of pelvic organ 

prolapse grows, physical therapists are becoming a provider of choice interacting with women 

affected by pelvic organ prolapse. This perspective article will review recent research on tissue 

characteristics of 3 key components of pelvic organ support: skeletal muscle, ligament, and vaginal 

wall. This information will be summarized as implications for physical therapists. An improved 

understanding of pelvic-floor tissue in women with and without pelvic organ prolapse will provide a

more comprehensive appreciation of the interaction of multiple systems in the disorder.

Årsmöte 2021 
Välkomna på årsmöte den 8 mars kl. 17.00.

Nu ligger inbjudan till 2021 digitala årsmöte uppe på hemsidan för Kvinnors hälsa, för
mer information och anmälan klicka på länken nedan.

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Kvinnors-
halsa/Aktuellt/Nyheter/arsmote-2021/

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Kvinnors-halsa/Aktuellt/Nyheter/arsmote-2021/
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	Recent Advances in Understanding Pelvic-Floor Tissue of Women With and Without Pelvic Organ Prolapse: Considerations for Physical Therapists
	Abstract

