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Ordförande och styrelsens sammanfattning av årets första halva.

2022 har inletts med en återgång till det vi är mer vana vid, fysiska möten! Som
fysioterapeuter kan vi åter möta människorna vi rehabiliterar och behandlar utan pandemins
begränsningar av fysiskt avstånd. Inom mental hälsa betyder det att vi återgår till att fullt ut
kunna tillämpa de behandlingsmetoder vi vet utvecklar hela människan och vi fortsätter att
leverera bedömningar och behandlingsinsatser som gör skillnad för de vi möter!
Sektionen har under det första halvåret haft sina flesta möten digitalt, och har kunnat
genomföra planeringsdagar i maj live under några viktiga dagar. Vi har satt igång processen
med att använda förbundets studiecirkel i påverkansarbete som hjälper oss att identifiera,
prioritera och strukturera viktiga insatser som syftar till att stärka fysioterapeuters roll inom
området psykisk ohälsa.
Styrelsen har fortsatt med delat ordförandeskap mellan en ordinarie ordförande och en vice
ordförande. Vår nya suppleant Nils Lund har kommit in och bidrar med styrelsekompetens,
forskningsengagemang och nytänkande, roligt!
Vi har senaste åren, och även detta och kommande år, en förankring av styrelsearbetet i den
motion från sektionen som bifölls vid Kongressen 2020. Arbetsgruppen som skapades i och
med det har nu presterat “Fysioterapeuternas strategi för psykisk hälsa” inom förbundet. Den
känns som ett stort stöd i vårt arbete och innehåller riktlinjer för hur förbundet ska arbeta
framåt med de här frågorna. Nu när strategin är formulerad (du ser de prioriterade områdena i
strategin på bilden på den här halvårs-berättelsens framsida) så ska den igång och förvaltas
väl!
Vi hoppas på och ser fram mot fysiska möten med er under resten av ett hoppfullt 2022!
Sektionen Mental Hälsa
Louise Östgaard, ordförande
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Styrelsemöten:
Styrelsen har haft ett ordinarie styrelsemöte per månad under perioden samt tre extra möten
angående revisionsberättelse. I maj genomfördes planeringsdagar där vi under två dagar
samlades fysiskt och arbetade med påverkansarbete och strategier framåt utifrån förbundets
studiecirkel. Styrelsen samlar pågående aktiviteter i en Tids- och Aktivitetsplan som vi
uppdaterar varje kvartal. Det är ett verktyg för att överblicka pågående arbetsuppgifter och
hålla styrfart. Vi upplever att det effektiviserar arbetet och dokumentationen av våra
uppgifter. Styrelsen har under maj och juni påbörjat ett förarbete för att forma en strategi
gällande kommunikation och sociala medier.
Årsmöte och utbildningsdag 2021:
På grund av pandemiläget så hölls årsmötet återigen digitalt via TEAMS sista veckan i
februari. Det var sammanlagt 61 medlemmar som anslöt under dagen och även deltog i
årsmötet då sektionen informerade om både det gångna året och planer inför nästa
verksamhetsår. Årsmötet beslutade om att genomföra denna halvårsberättelse med tillhörande
ekonomisk redovisning för perioden 220101-220630, utifrån att revisorerna hade en del
frågor kring revisionen för år 2021.

Ny styrelse valdes. Eva Henriques tackades av efter 10 år och ett enormt engagemang i
styrelsen! En ny suppleant, Nils Lund, valdes in i styrelsen, i övrigt är styrelsens
sammansättning för 2022 densamma som under föregående år.
I samband med årsmötet anordnades en digital utbildningsdag med Merete Holm Brantbjerg
på temat Hyporespons. Utbildningen var mycket uppskattad av våra medlemmar och därför
har styrelsen anlitat Merete för att hålla ytterligare en utbildningsdag, det sker i samband med
höstmötet som blir 22 oktober senare i år.

Planeringsarbete inför Utbildningsdag och Höstmöte 2022
Den 22 oktober genomförs en utbildningsdag i samband med höstmötet. Sektionen har anlitat
Merete Holm Brantbjerg som är verksam i Köpenhamn. Utbildningsdagen är en workshop på
plats i Stockholm, Ersta konferens och syftar till att ge medlemmar i sektionen
vidareutbildning och påfyllning med hög specialisering.
Politikerträff i distrikt Västra Götaland
Sektionen var medarrangör för en politikerträff som hölls i Göteborg 22 juni. De medlemmar
som är medlemmar både i sektionen och i distrikt Västra Götaland bjöds in. Samtliga partier
bjöds in och 3 partier representerades. Dagen inleddes med en föreläsning av Louise
Danielsson och en beskrivning av hur fysioterapeuten Anna Altvall inom psykiatrin
respektive Catarina Engström inom primärvård jobbar med patienter. En person som tidigare
varit patient deltog tillsammans med Anna Altvall för att ge patientperspektivet. Därefter
skedde en timmes diskussion med politikerna med utgångspunkt i God och Nära vård
utredningen som regeringen färdigställde 2021.

Sektionsrådet:
Sektionen har representerats av Kerstin Sörberg som deltagit i digitalt rådsmöte 15/3 och ett
heldagsmöte fysiskt 20/5. Sektionerna har fått i uppdrag att ta fram goda exempel på :
1.Fysioterapeuters utökade/nya ansvarsområden?
2.Varför behövs specialistfysioterapeuter/specialisttjänster?
• På vilket sätt blir patientnyttan bättre med
specialiserad fysioterapi?
• Vilken nytta har våra uppdragsgivare (beslutsfattare,
arbetsgivar-/verksamhetsperspektiv) med specialiserade
fysioterapeuter?

Sektionsstyrelsen har inventerar goda exempel internt och genom utskick till medlemmarna
som går ut i augusti, och planerar att sammanställa och beskriva några exempel att
vidarebefordra till kansliet senast 15/9.

Arbetsgruppen Motionen:
Arbetet med arbetsgruppen utifrån motionen “Vinna eller försvinna” har fortsatt under våren
under ledning av Vice Förbundsordförande Sara Barsjö tillsammans med representanter från
primärvårdssektionen, kansliet samt sektionen för Mental hälsa. Resultatet av detta har blivit
“Fysioterapeuternas strategi för psykisk hälsa” som beslutades av Förbundsstyrelsen i början
på juni. I den framkommer tre prioriterade områden:

Specialistordningen:
Den nya studieplanen är antagen i Förbundet och en arbetsgrupp ska nu jobba med
förvaltningen av specialistordningen.
IOPTMH:
Under året har den internationella organisationen genomgått stora förändringar, samtliga
personer i den Exekutiva Kommittén har ersatts med nya. Vi i styrelsen har adjungerat
Graciela Rovner som tagit hjälp av Ulrika Wallbing som representant för Sverige efter att det
under några år saknats representant med detta fokus. Styrelsen för nu kontinuerligt dialog
med representanterna om vad som sker internationellt och ser många goda fördelar med det
upplägget. Graciela och Ulrika deltog digitalt vid den internationella konferensen som hölls i
Aten 4-6 maj i år. Rapport därifrån görs tillgänglig för medlemmar via vår hemsida.
Planeringsarbete pågår där den internationella beskrivningen för vad fysioterapeuter inom

mental hälsa jobbar med ska uppdateras. Framåt hösten kommer medlemmar i styrelsen
engageras i den och fler experter inom området kommer att efterfrågas, håll utkik!

Representation och remissarbete:
Samordning för God och Nära vård
”Samordning för god och nära vård” är en omfattande utredning om framtidens primärvård.
Sektionen bidrog med yttrande inför huvudbetänkandet av utredningen.
Utredningen har också ett tilläggsdirektiv där fokus ligger på att utreda förutsättningarna för
primärvårdens framtida ansvar vid ”lättare psykisk ohälsa”.
Vi har även under första halvåret i år deltagit aktivt i webbinarier och dialoger kring
tilläggsdirektivet.
-

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa - tema fysisk aktivitet. Arrangerat av SKR,
Sveriges Kommuner och Regioner.
Dysfunktionell andning. Arrangerat av APC, Akademiskt Primärvårdscentrum.

Föreläsning i samband med medlemskväll för Distrikt Stockholm
Sektionen blev glada att få förfrågan från Distrikt Stockholm med önskemål om föreläsning
på temat mental hälsa. Styrelseledamot Eva-Lotta Novak Wilander höll en föreläsning på
temat “Mental hälsa- en översikt” och Ulrika Wallbing, adjunkt vid Karolinska Institutet och
doktorand vid Göteborgs Universitet, höll en föreläsning på temat “Psykisk ohälsa hos barn
och ungdom- en introduktion”.
Nominering till Specialist-kommittén inom Fysioterapeuterna:
Sektionen nominerade Jan Johansson. Nomineringsarbetet är per idag ännu inte klart.
Övrigt

Styrelsen har representerats i dialogsamtal under uppstarten av strategiarbete samt i
framtidsgrupper inom Fysioterapeuterna. Vi har representerat vid digitala möten inom t.ex.
levnadsvanor och psykisk hälsa. Ordförande har deltagit i en intervju kring arbetssätt som
involverar hästunderstödda insatser inom fysioterapi i specialistpsykiatrin i Göteborg.
Under sommaren påbörjas ett uppdrag från sektionsrådet, det innebär en inventering av goda
exempel runt om i landet, i det uppmanas medlemmar i sektionen att beskriva om de har
arbetssätt som är innovativa i bemärkelsen att stärka fysioterapeuters roll inom psykiatrin.
Mer information kommer med medlemsutskick i augusti. Styrelsen guidar löpande de
kollegor inom mental hälsa som hör av sig med förfrågningar om kompetensutveckling och
karriär.
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