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Fysioterapeuternas Sektion
Mental hälsa
Årsrapporten 2016
Det gångna året blev ett arbetsfyllt år. Styrelsen har de senaste åren
jobbat med att katalysera, koordinera och kommunicera inom vårt
område psykiatri och mental hälsa. !

Det som dock ligger närmast i minnet var vårt deltagande i ett dramatiskt
förlopp i Stockholms Län, där reformen av Vårdval rehab hotade med att
drastiskt minska arvoden för fysioterapi för psykisk ohälsa och lämna
våra kollegor “out-of-business”! Med ordförande för distrikt Stockholm, Aina Blom, och vår
Eva Henriques som ledande figurer tillsammans med Marie Granberg från förbundet och,
Brigitte Schnuderl och Jan Johansson från vår sektion fick vi tillsammans genom duktig
kommunikation och koordination övertygat Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm att
vårt område är “speciellt resurskrävande behandling.” Men förslaget klubbades igenom trots
protester från förbundet om bristande konsekvensanalys och bristande MBL förhandlingar.
Det blev några mindre ändringar (som att högre taxa kan tas ut för behandling av PTSD t ex)
inom psykisk ohälsa och där kanske vårt arbete ändå hade en mening. Bra kämpat, måste
jag säga – och sen att detta verkligen visar att vi som sektion, som styrelse och som förbund
måste kämpa vidare med att stärka evidensen för vår specialitet. Det är en kamp om
resurser där den yrkesgrupp som har evidens för sin behandling tyvärr inte alltid vinner, men
som har mycket större möjlighet att stanna kvar.
Ett annat väsentligt, fast lite mindre dramatiskt, tilltag för framtiden var mötet kring etablering
av en masterutbildning specifikt riktat mot fysioterapi, psykiatri och mental hälsa. Mötet var
kallat och koordinerat av Gabriele Biguet och Adrienne Levi-Berg från Karolinska Institutet
som en uppföljning på Susanne Rosbergs (Göteborg universitet) upprop inför Årsmötet 2016
kring utbildningsbehov och styrelsens katalys och kommunikation om ämnet inför detta. I
mötet deltog Amanda Lundvik Gyllensten från Lunds universitet och ledamot i internationella
organisationen för fysioterapi inom psykiatri och mental hälsa, Aris Seferiadis från
Sahlgrenska, Louise Danielsson från Göteborgs universitet, Anna Lindhoff från Förbundet
samt vidtecknad för sektionen. Vi välkomnar detta initiativ och ser fram emot att följa
utvecklingen mot en högre nivå med djupare kunskap, så att vi som specialitet kan utöka och
stärka vår bas av evidens och praxis. Mitt hopp är att utvecklingen mot ökad användning av
neurovetenskaplig kunskap, som vi upplevde med Christina Bader-Johanssons föreläsning,
vid årsmötet och Riita Keskinen-Rosenqvists vid Höstmötet, kommer att stärka vår
kompetens, legitimitet och förmåga att kommunicera våra interventioner.
Sektionen har genom året också jobbat för att smidiggöra processen med att uppnå
specialistkompetensen. Det kulminerade tills vidare med att vi bjöd in Anna Lindhoff,
Utbildningssamordnare och Charlotte Chruzander, Professionsutvecklare från förbundet
tillsammans med Aina Blom, Ordförande Stockholmsdistriktet, Jan Johansson,
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Specialisthandledare, Marie-Louise Majewski, afgående medlem av Specialistkommitén, Eva
Henriques, Ledamot Sektionen Mental Hälsa, Ulrika Wallbing, Ledamot Sektionen Mental
Hälsa, Specialist Mental Hälsa, och Brigitte Ronne-Schnuderl, Ledamot Sektionen Mental
Hälsa, (på den tiden ansökande om Specialist, men nu färdig Specialist – grattis!). På mötet
tog vi upp olika problem i processen till specialist med förbundets representanter, och de tog
till sig kritiken, och sen verkar det som de har arbetat mycket hårt mot ett underlättande i
denna process. Det är vi nöjde av, och hoppas man redan nu upplever det lättare att gå
genom denna process!
Som det syns har vi haft en nära kommunikation och ett givande samarbete med Förbundet
genom professionsutvecklare Charlotte Chruzander, utbildningssamordnare Anna Lindhoff
och forsknings- och utvecklingschef Birgit Rösblad. Som jag tidigare nämnt deltog Anna
Lindhoff i vårt möte kring masterutbildning av fysioterapeuter inom psykisk ohälsa, och alla
tre deltog tillsammans med styrelsen i juni vid workshopen kring uppdatering av dokumentet
”Fysioterapi – profession och vetenskap” - definitionen av vår profession. Detta dokument
skapades 2009, och Förbundet hade nu gett Raija Lenné och Catharina Broberg i uppdrag
att uppdatera detta. Raija och Catharina hade gjort ett beundransvärt arbete, som vi
representanter från sektioner och universitet diskuterade. Här kom sektionens ordförande
med förslag på hur fysioterapi skulle kunna definieras bredare och mer öppet, med ett byte
av fokus från praxis till ett fokus på mål och redskap:
Fysioterapivetenskap är den vetenskapliga disciplin som behandlar implementering av
vetenskap relevant för människors och djurs rörelse för att förverkliga ett specifikt mål.
Fysioterapivetenskap är den kreativa tillämpningen av vetenskapliga principer och kunskap
kring människan och djur för att utveckla eller återerövra integriteten av anatomiska strukturer,
fysiologiska, kognitiva, sociala och existentiella processer; eller att förutsäga deras beteende
under särskilda förutsättningar; allt med avseende på tänkt syfte, ekonomi och säkerhet för liv
och integritet.
Den som arbetar med fysioterapivetenskap kallas fysioterapeut.

På detta sätt bryts den traditionella föreställningen om fysioterapeuten som en anställd inom
vården eller rehabilitering och öppnar för att fysioterapeutisk kompetens kan användas inom
andra områden där mål kan förverkligas genom olika metoder. Exempelvis inom skolområdet
där vi genom vår kunskap om samspelet mellan rörelse och kognitiva funktioner som fokus
och koncentrationsförmåga känns relevant, att vi med vår kunskap kring beröring och
manuell terapi kan behandla människor med hudhunger och instruerar andra professioner i
hur man hanterar detta problem, och ett sista exempel från Fysioterapiutbildningen i
Köpenhamn där man använder rörelse i form av fotboll som integration och skapande
aktivitet bland flyktingbarn. Definitionen är inspirerad av definitionen av en ingenjör. Denna
profession definieras genom redskap och mål, och sen finns det undergrupper av ingenjörer
på samma sätt som det finns undergrupper av fysioterapeuter. Men vi är alla utbildade inom
vetenskap relevant för rörelse och sen har vi olika mål vi kan förverkliga för och genom
rörelse. Nu får vi se om detta förslag skulle kunna inspirera och katalysera nya tankar.
Projektet med Integration genom fotboll kom från den Internationella Konferensen kring
Fysioterapi inom Psykiatri och Mental hälsa (ICPPMH) som ägde plats i Madrid i mars, där vi
också var representerade. Det var rektor för Fysioterapiutbildningen i Köpenhamn som
presenterade projektet och pekade på fysioterapeuternas kompetens till att lyfta också dessa
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samhällsfrågor. Konferensen var den sjätte, och antalet deltagare växer år för år. Nya
kontakter blev etablerade, vi deltog aktivt i The General Assembly (årsmötet) och blev
presenterad för mycket spännande och relevant kunskap som kan tillgås genom följande
länkar:
Konklusioner och rekommendationer:
http://www.fisioterapiasm.es/conclusions_icppmh16.pdf
Konference material, abstracts, och magasinet ‘Magazine Mental Health &
Physiotherapy’:
http://www.fisioterapiasm.es/icppmh2016_publications.htm
En av de viktiga resultat som Internationella Organisationen av Fysioterapeuter inom Mental
Hälsa (IOPTMH) säkrade, var att bli deltagare i Världshälsoorganisationen i Europas möte
med professionerna inom mental hälsa för att öka samverkan. Detta kommer troligen få
vidsträckta konsekvenser för våra tvärfackliga kollegors syn på vår legitimitet inom
behandlingen av psykisk ohälsa, när de paneuropeiska och internationella organisationerna
för psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socialarbetare kommer
introduceras för vår specialitet. Inför första mötet var WHO inte uppmärksamma på att också
fysioterapeuter finns inom behandlingen av psykisk ohälsa, men detta rättade IOPTMH upp
på (http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mentalhealth/news/news/2015/12/who-convenes-first-meeting-of-workforce-associations-active-inmental-Health). Nästa Internationella Konferens kring Fysioterapi inom Psykiatri och Mental
Hälsa kommer äga rum på Island 10-12 april, 2018. Läs mer om IOPTMH som subgroup och
nyaste definitionen på fysioterapi inom mental hälsa under WCPT här:
http://www.wcpt.org/ioptmh.
Ledamot Eva Henriques har representerad oss i Professionsrådet och berättar här om vad
som har händ under året:
Professionsrådet 2016
”Sektionen har varit representerad vid professionsrådets två möten i maj och december. Vid
höstmötets gemensamma rådsmöte mellan professionsrådet och distriktsrådet var vi två som
deltog från styrelsen. Eva Henriques kommer att avgå i professionsrådet och ersätts från
2017 av Susanne Nordgren.
Professionsråd 2016-05-16
Mari Lundberg informerade rådet om arbetet inom FS och rapporterade från senaste FSmöten. Ett tips för att hålla sig uppdaterad kring FS arbete är att läsa Stefan Jutterdahls
blogg som uppdateras varje fredag. Hon berättade även om det intensiva arbetet som pågick
inför kongressen och sektionerna uppmanades att inkomma med synpunkter och
erfarenheter av att vara förtroendevald.
Under det gångna året har ett arbete med en handlingsplan för utveckling av förbundets
professionsstöd och utbildningsverksamhet pågått och resultatet presenterades nu för
professionsrådet. Handlingsplanen har processats fram i ett samarbete mellan FS och
sektionerna. Utifrån en framtagen nulägesanalys av FS har sektionerna arbetat fram en plan
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för en prioriteringsordning gällande professionsstöd och utvecklingsverksamhet inom
förbundet. Majoriteten av sektionerna var eniga om att ett förbättrat professionsstöd
avseende alla delar i specialistordningen ska prioriteras. Därför kommer detta prioriteras i FS
handlingsplan under 2016. Det handlar framför allt om ett utvecklingsarbete för att förtydliga
och göra ansökningsprocessen mer pedagogiskt användarvänlig vad gäller transparens och
relevans gällande uppsatta mål och krav.
Övriga frågor som diskuterades var frågan om att skapa en enhetlig riktlinje för utdelandet av
stipendier, vilket skiljer sig mellan olika sektioner idag. Frågan om kvalitetsregister för
sjukgymnaster och problematiseringen kring att våra insatser inte syns i kvalitetsregister
idag.
Till sist informerade förbundets hälso- och sjukvårdsstrategiska chef, Anna-Karin Trixe om
den framtidsdialog som först med förbundets medlemmar (framtidsenkäten), olika
nyckelpersoner från myndigheter, politiker, SKL, privata arbetsgivare, forskare och
patientföreningar. Frågorna som diskuterades omfattade vilka man ansåg varade viktigaste
åtgärderna för ett ökat patientinflytande, vilka sjukvårdens viktigaste utmaningar kommer
vara och vilka fysioterapeuternas, både som profession och förbund viktigaste utmaningar
kommer vara. Resultatet visar att man är samstämmig i mycket men att i vissa frågor skiljer
sig medlemmarnas perspektiv från nyckelpersonernas.
För att bedriva ett mer strategiskt påverkansarbete behöver vi som profession bli bättre på
att kommunicera vad vi som fysioterapeuter tillför hälso- och sjukvården med politiska
makthavare. Vi behöver fundera över hur vi kan organisera oss för att ofta med kort varsel,
kunna vara med och påverka de utredningar och betänkanden så att vi kommer med och
påverkar reellt när det händer. En fråga om timing och finna vägar in.

Gemensamt professions- och distriktsråd 2016-12-15
Denna gång var mötet arrangerat som ett gemensamt rådsmöte under halva dagen och som
enskilda möten under eftermiddagen.
Vid det gemensamma mötet var temat påverkansarbete och en uppföljning av det
gemensamma rådsmötet som hölls ht 2014 men med fokus på hur vi kan inverka för att
införa specialisttjänster. Vi delades in i grupper och fick med hjälp av olika frågor kring hur vi
tänker att specialisttjänster kan vara en hjälp och lösning i samhället och på arbetsplatsen
hjälp att formulera oss. En givande process som alla kan ta med sig till sina respektive
distrikt och sektioner för att där fortsätta utvecklingen av profileringsprocessen.
Under eftermiddagens professionsråd presenterades och diskuterade kongressen som alla
var överens om varit mycket givande och stärkande för förbundet. En av förbundets
värdegrunder; att arbeta tillsammans för att bli starkare var påtaglig under kongressen och
stärks även av de gemensamma rådsmöten som anordnas med jämna mellanrum.
Elisabeth Haraldsson, ledamot i FS och ordförande i förhandlingsrådet informerade om att
alla som är utsedda som styrelseledamöter enligt fastställda stadgar inom förbundet har rätt
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att vara lediga för fackliga uppdrag. Förutsättningen är att du är anmäld som facklig
förtroendeman hos din arbetsgivare för att kunna hänvisa till din rätt att företräda och att det
finns kollektivavtal. Du har också rätt till ledighet utan lön.
Elisabeth uppmuntrade oss att anmäla oss som fackliga förtroendemän hos vår arbetsgivare.
Fortsatt diskussion om hur utvecklingsarbetet gällande en gemensam policy för
stipendieutdelning att ske. Som det ser ut nu är det vissa sektioner som delar ut stipendier
för en relativt stor summa medan andra inte delar ut något. FS är noga med att det blir en
mer gemensam riktlinje för detta och detta arbete sker parallellt med bildandet av en
forskningsfond.
Som ett led i den tagna värdegrunden att vi verkar tillsammans som ett förbund önskar även
FS att alla sektioner utgår från en gemensam profil och ett enhetligt uttryck inom
fysioterapeuterna vid posterpresentationer, layouter, profil material etc. Det finns bra
information om detta på hemsidan.”
Eva representerade oss också på Fysioterapeuternas Kongress 2016:
Fysioterapeuternas kongress 2016
”Sektionen Mental Hälsa representerades av Eva Henriques vid Fysioterapeuternas
kongress. Det var två mycket intensiva dagar men också väldigt inspirerande och roliga. Det
är påtagligt vilket stort arbete som läggs ner inom förbundet och vilken kraft som finns både
inom sektioner, distrikt och förbundsstyrelse. En av de viktiga värdegrunderna som togs;
Tillsammans, vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet genomsyrade
hela kongressen.
Under kongressen presenterades varje mål och aktivitet av FS. Ombuden var placerade runt
runda bord och fick möjlighet att diskutera i mindre grupper innan man röstade och beslut
fattades. Det var många som begärde ordet och diskussionerna var stundtals livliga men
känslan av att det var högt till tak och att allas åsikter möttes med respekt gjorde att
kongressen fortlöpte i en sann demokratiskt anda. Upplägget gjorde att alla kände sig
delaktiga och hade möjlighet att påverka.

Totalt fattades det beslut om åtta mål och 33 aktiviteter för 2017-2020.
En stor del av propositionerna berörde specialistordningen som är en viktig fråga för alla
sektioner och medlemmar inom förbundet. En stor fråga som diskuterades är även en
förlängning av grundutbildningen och att fortsätta arbeta för en masterutbildning inom
fysioterapi.
Kongressen fattade bl a beslut om att anta en värdegrund för förbundet med ledorden:
I rörelse, Trovärdiga och Tillsammans, vilket kortfattat innebär att förbundet strävar efter
att vara ett förbund i ständig rörelse och utveckling med intentionen att alltid vara trovärdiga
och arbeta för ett ökat samarbete med olika parter både inom och utom förbundet. Tanken är
att värdegrunden ska genomsyra förbundets alla delar.
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Kongressen beslutad även att anta en vision och ett uppdrag för förbundet för de närmaste
fyra åren. Visionen är att ”alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”
och knyter an till FNs tredje utvecklingsmål att säkerställa att alla ska kunna leva ett
hälsosamt liv. Förbundsstyrelsens strävan är att fysioterapeuterna som förbund och
profession ska spela en större och mer självklar roll inom både hälso- och sjukvården och i
samhället. Förbundets uppdrag att stötta medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa
genom hälso- och sjukvård men även inom förebyggande arbete antogs.
Sektionen Mental Hälsa argumenterade under kongressen för att vi i förbundet fortsätter
utveckla begreppet rörelse och skapar en mer nyanserad bild av vad vi menar med rörelse.
Dels för att det är viktigt att omvärlden förstår att vi är en yrkesgrupp med bredd och många
olika specialiteter, som bedömer och behandlar individens rörelseförmåga utifrån våra olika
perspektiv, men också att vi är tydliga med att vår kompetens omfattar så mycket mer än att
reduceras till att bara omfatta fysisk aktivitet.
Detta är något som vi i styrelsen kommer fortsätta arbeta vidare med att formulera.
Alla kongresshandlingar och beslut som togs finns att läsa om på Fysioterapeuternas
hemsida.”

Vi har haft Årsmöte och Höstmöte med utbildning i anknytning. Här berättar Eva Henriques
kring Årsmötet:
Årsmöte och Utbildningsdag 2016
”Årsmötet hölls den 12/3 2016 på Academicum, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I
samband med årsmötet hölls en utbildningsdag med temat ”Fysioterapeutiska insatser vid
ångest och depression. Det visade vara ett intressant tema och med många bra föreläsare
på programmet deltog hela 120 personer under utbildningsdagen vilket vi var väldigt glada
för. Det märks att vi företräder en viktig sektion som växer!
Dagen inleddes av Christina Bader - Johansson som återvänt till Sverige efter att ha bott och
arbetat många år i Zürich. Hon har skrivit boken om ”Grundmotorik, stress och
självreglering”. Det var många som kommit till Göteborg för att få chansen att höra henne
igen. Hon höll också en mycket uppskattad och inspirerande föreläsning där hon
presenterade delar från hennes senaste studie ”Salutogenese, Körperpsychotherapie und
depression”. Utifrån ett kroppspsykoterapeutiskt perspektiv med fokus på anknytning,
kroppsmedvetenhet och kontakt med sorgen redogjorde hon för hur man kan arbeta med
och möta patienter med depression.
Vi hade sedan förmånen att få en presentation av Regassa studien av Mats Hallgren från
Karolinska Institutet. Regassa studien är en internationellt uppmärksammad studie som
inkluderar över 900 deltagare med diagnosen mild till medelmåttig depression rekryterade
från 6 olika landsting. Mats Hallgren är post doc i psykologi från Australien och presenterade
den randomiserade studien där man jämfört internet baserad KBT (IKBT) och regelbunden
fysisk aktivitet med sedvanlig behandling vid depression. Studien visade att fysisk aktivitet
och internetbaserad KBT rapporterade större förbättringar av depressiva symptom än de
som fick sedvanlig behandling

7

Även en uppskattad föreläsare var Louise Danielsson, fysioterapeut från Göteborg som
disputerade våren 2015 med sin avhandling ”Moved by movement: a person centered
approach to physical therapy in the treatment of major depression”. Hon höll en intressant
presentation av sin studie.
Avslutningsvis berättade Lena Hedlund om det pågående arbetet med de nya riktlinjerna för
ångest och depression. Arbetet var vid dagens årsmöte inte färdigt varför Lena endast kunde
redogöra för själva processen och inte resultatet. Hon berättade dock att sjukgymnasterna
som profession går framåt i att vara och uppfattas som en yrkesgrupp att räkna med vid
behandlingen av dessa sjukdomar.
Dagens avslutades med en paneldiskussion som leddes av Mari Lundberg.
Årsmöte 2016
Årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt.
Vid årsmötet avgick Madeleine Olofsson och Anna Altvall.
Nya ledamöter som valdes in var Susanne Nordgren (suppleant) Susanne Laberg
(sekreterare) Lena Olsson-Grundell (ledamot) och Brigitte Schnuderl (ledamot).

Om Höstmötet berättar suppleant i styrelsen, Susanne Nordgren:
Höstmöte 2016
”Den 22: a oktober gick höstmötet av stapeln denna gång i Stockholm. Vi hade äran att bjuda
in sjukgymnast Riitta Keskinen Rosenqvist att föreläsa för våra medlemmar om ”Trauma:
Problem för kropp och själ. Hur kan fysioterapeuten hjälpa” Det blev ett välbesökt möte,
närmare 80 personer anmälde sig! Vi var på Södersjukhuset där vi så galant fick hjälp med
lokal av HaboPed sektionens ordförande.
Riitta föreläste om kroppen och trauma, vad den drabbade kroppen berättar samt alla
reaktioner som uppkommer vid traumatisk stress. Vi fick bl a höra att man som fysioterapeut,
vid behandling av traumatisk stress, bör tänka på att träna nervsystemet i stället för
“kroppen”. Att stabilisering blir ledord när vi fysioterapeuter behandlar traumatisk stress. Vi
behandlar kroppen och därmed även nervsystemet med hjälp av rytm, taktfasthet,
koordination, vänster – höger, ord och rörelser samt beröring, precis sådant som hjärnan
tycker om och kroppen behöver.
Tack Riitta för att du delade med dig av din klokskap.
Höstmötet gav också styrelsen många bra förslag, tankar och idéer om vad styrelsen i
framtiden ska jobba med för medlemmarna.
Tack alla medlemmar för att ni tog er tid med utvärdering av höstmötet och skrev ned förslag,
tankar och idéer om vad vi i framtiden ska ägna styrelsearbetet åt.”
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Det har varit många möten, som man kan läsa. Året 2015 började vi i styrelsen med stöd från
tidigare hälso- och sjukvårdsstrategiska chef på förbundet Anna-Karin Trixe, på att skapa en
Lobbyrapport, ett dokument riktad åt politiker, chefer, kollegor och patienter för att samla
argument och skapa och en självklar plattform för vår specialitet. Vi har haft det som fast
punkt på vår agenda, men under året har vi inte ägnat mycket tid att jobba med den. En av
delarna i denna är hur vi mäter effekt av vår behandling, och på denna punkt har följande
hänt:
Fysioterapeuternas Mätmetod databas har uppgraderats till version 2.0, och vi har skapat en
topp-10 lista av supplerande mätmetoder till de som redan finns i databasen (BAS MQ-E,
ROK, Body Attitude Test etc.). Denna topp-10 lista av mätmetoder omfattar Multidimensional
Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA), Scale of Body Connection (SBC), Five
Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Dissociation Questionnaire Sweden, Selfregulation questionnaire, Kestenberg Movement scale/profile, Index of Autonomous
Functioning (IAF), Human Movement Variability, och Heart Rate Variability (HRV).
Sen kan nämnas Sektionens medverkan inom olika sammanhang:
• Styrelsen har lämnat remissvar formulerat av ledamot Lena O. Grundell på
Stiernstedts utredning “Effektiv vård”, som kan läsas i årsrapporten.
• Tidigare ledamot Madeleine Olofsson har deltagit som vår representant på ett första
referensgruppsmöte om äldres psykiska hälsa. Mötet arrangerades i samarbete mellan
den nationella samordnaren på området psykisk hälsa och Socialstyrelsen, inom ramen
för arbetet med Rådet för styrning med kunskap.
• Vi blev inbjudna och tackade ja att delta i samverkan med Svenska Läkaresällskapet
kring Levnadsvanor.
• Vi har nominerat 10 deltagare till Socialstyrelsens konsensuspanel för nationella
riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
• Vi deltar i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för behandling
av schizofreni och psykosnära sjukdomar genom Lena Hedlund och Louise Danielsson
• Vi har tackat Marie-Louise Majewski för sitt arbete i båda SWING chip och
Specialistrådet, och har nominerat Ingeborg Lönnquist, center för ätstörningar i
Stockholm, att fortsätta arbetet med SWING chip.
• Vi har använt oss av streaming på webben av Årsmötet och Höstmötet så att fler av
våra medlemmar skulle kunna njuta av den presenterade kunskap:
http://www.ustream.tv/channel/the-section-for-swedish-physiotherapists-in-mental-health
• Vi samverkar med båda Smärtsektionen kring Smärtkongressen, som äger rum i
samband med vårt Årsmöte i Göteborg
• Och vi har bjudits in till Svenska Psykiatriska Föreningens årliga kongress i Göteborg
den 15-17 mars 2017.
Slutligen skall nämnas att sektionen är representerad i Programkommittén för Fysioterapi
2017 och jobbar på att organisera en utbildningsdag också vid denna konferens, som vi
gjorde 2015.

9
På Årsmötet 2017 kommer jag att avgå som ordförande för Sektionen Mental hälsa under
Fysioterapeuterna. Det har varit en spännande utveckling vi har upplevt tillsammans på
möten och konferenser inom vår sektion sedan jag tillträdde den 29 mars 2014. Vi har
upplevt frustration som tidigare när arbetsgivare inte har sett värdet för patienterna eller
förstått oss och mekanismerna bakom våra behandlingar. Och vi har upplevt att
arbetsgivarna har dragit in tjänster och utrymme för vår behandling. Men samtidigt har vi varit
vittnen till framkomsten av neurovetenskapliga förklaringsmodeller som ger mening, inte bara
för oss själva men också i tvärfackliga sammanhang. Den behandling som vi står för, är
oerhört viktig för människors bas för att vara i världen; den är väldigt komplex och därför
också svår att förklara. Den är svår att förklara därför de funktioner vi behandlar - känslan av
insidan av oss själva, kontrollen av vår mentala uppmärksamhet, tilliten åt egen kropp och
andra människor, empati, många fler funktioner och samspelet mellan dessa - de är på
samma gång båda osynliga och omedvetet självklara för de som inte har upplevt att förlora
dessa: You don’t know what you have untill you’ve lost it. Därför är vi i behov av en ökad
forskning och formulering av vår kompetens i en tvärfacklig kontext med ett stringent språk
gemensamt med andra professionella inom vårt område. Jag är säker på att den kommande
masterutbildningen kring fysioterapi inom psykiatri och mental hälsa kommer att stärka
denna utveckling och stärka oss som profession och specialité. Och jag tror att vi kommer bli
efterfrågade mer och mer - världen behöver fysioterapi för att hitta tillbaka till sin egen kropp,
sitt eget perspektiv, sitt eget liv i trygghet och tillit.
Jag vill rikta ett stort tack till medlemmarna av styrelsen som jag har haft glädjen av att
arbete tillsammans med genom dessa år: Eva Henriques, Åsa Isedal Åkesson, Anna Altvall,
Madeleine Olsson, Mia Malmgren, Aris Seferiadis, Ulrika Wallbing, Susanne Laberg,
Susanne Nordgren, Brigitte Schnuderl, och Lena Olsson Grundell.
Jag vill också tacka Birgit Rösblad, Charlotte Chruzander, Anna Lindhoff, Anna Pettersson
och Anna-Karin Trixe, nuvarande och tidigare partner på Kansliet för ett levande och givande
samarbete, och hoppas att kommande ordförande och framtida styrelse vill fortsätta i samma
spår.
Och ett stort TACK till alla ni som dagligen kämpar för att skapa rum där människor i lidande
kan möta sig själv i trygghet och bygga upp en tillit till sig själv, till andra och tillvaron. Ni är
hjältar varje dag!

Mark Højbo
Avgående ordförande
Fysioterapeut
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Sektionen för fysioterapeuter inom
mental hälsa
826000-9207
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

Utskrivet 2017-01-22 16:15
Senaste vernr A 88

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

662,00

662,00

4,00

666,00

662,00

662,00

4,00

666,00

7 692,00

7 692,00

0,00

7 692,00

7 692,00

7 692,00

0,00

7 692,00

Bank, PlusGiro

97 643,52

97 643,52

-58 710,63

38 932,89

Summa kassa och bank

97 643,52

97 643,52

-58 710,63

38 932,89

Summa omsättningstillgångar

105 997,52

105 997,52

-58 706,63

47 290,89

SUMMA TILLGÅNGAR

105 997,52

105 997,52

-58 706,63

47 290,89

0,00

-7 692,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1630

Avräkn skatter och avgifter

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
1820

Obligationer, värdepapper

Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
1920

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2081

Roxendahls Stipendium

-7 692,00

-7 692,00

2091

Balanserad vinst/förlust

-85 498,52

-85 498,52

-8 807,00

-94 305,52

2099

Redovisat resultat

-8 807,00

-8 807,00

67 513,63

58 706,63

-101 997,52

-101 997,52

58 706,63

-43 290,89

Övr interimsskulder

-4 000,00

-4 000,00

0,00

-4 000,00

Summa kortfristiga skulder

-4 000,00

-4 000,00

0,00

-4 000,00

-105 997,52

-105 997,52

58 706,63

-47 290,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2990

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT
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826000-9207
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Utskrivet 2017-01-22 16:16
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Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

15 100,00

15 100,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Summa nettoomsättning

155 100,00

155 100,00

140 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

155 100,00

155 100,00

140 000,00

155 100,00

155 100,00

140 000,00

-2 681,00

-2 681,00

0,00

0,00

0,00

-20 837,50

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3011

Föreläsningsintäkter

3421

Ersättning från LSR centralt

RÖRELSENS KOSTNADER
BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5410

Förbrukningsinventarier

5465

Kostnader arvode föreläsningar/kurser

5800

Resekostnader

0,00

0,00

-63 936,00

5810

Biljetter

-11 648,00

-11 648,00

0,00

5830

Resa/Mat och logi

-79 244,00

-79 244,00

0,00

5930

Reklamtrycksaker

-11 576,00

-11 576,00

0,00

6030

Deltagande konferens

-23 478,63

-23 478,63

0,00

6035

Arvode föreläsare/workshop

-20 873,00

-20 873,00

0,00

6071

Repr avdr.gill

-470,00

-470,00

-18 711,00

6096

Utdelning Sektionens Stipendium

-2 000,00

6110

Kontorsmaterial

6250

Porto

6410

Styrelsearvode

6430

Styrelseomkostnader

6440

Årsmöte

-26 852,00

-26 852,00

0,00

6530

Redovisningstjänster

-16 875,00

-16 875,00

-6 625,00

6540

IT-tjänster

-2 129,50

-2 129,50

-2 128,00

6570

Bankkostnader

-1 285,50

-1 285,50

-946,50

6970

Tidningar, facklitteratur

0,00

0,00

-429,00

6991

Övr avdr gill kostn

0,00

0,00

-11 405,00

-213 810,63

-213 810,63

-131 196,00

-58 710,63

-58 710,63

8 804,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

3,00

-58 706,63

-58 706,63

8 807,00

-213 806,63

-213 806,63

-131 193,00

58 706,63

58 706,63

-8 807,00

Summa övriga externa kostnader
RÖRELSERESULTAT

0,00

0,00

-70,00

-70,00

0,00

-291,00

-291,00

-182,00

-4 995,00

-4 995,00

-3 996,00

-11 342,00

-11 342,00

0,00

Finansiella poster
8314

Skattefria ränteintäkter

Summa finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
8999

Redovisat resultat
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Sektionen för fysioterapeuter inom
mental hälsa
826000-9207
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT

Utskrivet 2017-01-22 16:16
Senaste vernr A 88

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

58 706,63

58 706,63

-8 807,00

0,00

0,00

0,00

Verksamhetsplanbudget121Fysioterapeuterna:s1sektioner
Datum:

170102

Namn*på*sektion:Mental*hälsa
Sektionens*orgnr:826000G9207

Namn*ordförande:Mark*Höjbo
Namn*kassör:Åsa*Isedal*Åkesson

E:post*kassör:
asa.isedal.akesson@hotmail.com
E:post*ordförande:markhojbo@gmail.com

Syfte/mål121Vad1vill1vi1uppnå?

Aktivitet121Detta1ska1vi1göra

Kostnad

Aktiv*och*fulltalig*styrelse

Styrelsearvode*smat*kursbidrag*till*enskild*styrelsemedlem

Fortlöpande*styrelsearbete

Portostöd,*streamingkostnader,**materielkostnader

En*uppdaterad*och*informativ*hemsida

Fortbildning*av*webansvarig*,*kurskostnader*samt*resa

6000

1

Korrekt*bokföring

Bokföringshjälp

12000

1

Årlig*medlemsavgift*IOPTMH

Medlemsavgift

7500

1

Diskussion*kring*fortlöpande*och*planerade* Fem*fysiska*styrelsemöten*samt*9*teleonbaserade.*Ersättning*för*
aktiviteter*samt*planering*av*kommande
resa*logi*samt*andra*kostnader*i*samband*med*fysiska*möten.*Två*
av*mötena*förläggs*i*samband*med*sektionens*årsG*och*höstmöte.

6000

15

Uppmuntra*nätverk*för*disputerade*
fyisoterapeuter*inom*mental*hälsa

Ersättning*för*utlägg*i*samband*med*fysiska*möten*som*främjar*
utvecklingsfrågor*på*forskningsnivå*inom*ramen*för*mental*hälsa

5000

3

Hjälpa*enskilda*medlemmar*i*
professionsfrågor,*motverka*
neddraganingarav*tjänster*till*följd*av*
okunskap*om*vår*kompetens

Bistå*medlemmar*och*lokala*fackliga*representanter*inom*olika*
professionsfrågor.*Bisitta*eller*på*annat*sätt*stötta*vid*lokala*
fackliga**förhandlingar*som*expertis*inom*verksamhetsområdet.*
Reekosntander*för*en*person*vid*två*tillfällen

6000

2

Antal
3000

Slutsumma
8 24000,00

10000

1 10000,00
6000,00
12000,00
7500,00

90000,00

15000,00

12000,00
0,00

1111111111Total1slutsumma:

176500,00
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