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Det har varit ett viktigt år, där hela vår yrkeskår tagit
riktning framåt. Sektionen bytte namn till
Fysioterapeuter inom Mental Hälsa i samband med
årsmötet. Kongressen i november beslutade att
verka för ett namnbyte till fysioterapeuter och tog
därtill beslut om flera andra viktiga satsningar för den
kommande fyraårsperioden. Vi fick också en ny
ordförande för förbundet, Stefan Jutterdal, som
tillträdde vid årsskiftet. Sammantaget så rustar vi oss
nu för nya tider, nya möjligheter och utmaningar för sektionen och yrkeskåren i
stort.
En viktig tilldragelse det gångna året är publiceringen av boken ”Att förstå
kroppens budskap-sjukgymnastiska perspektiv”. Här skriver tjugo erfarna
sjukgymnaster om sin forskning och kliniska erfarenhet. Det är den första boken i
sitt slag och vi hoppas givetvis på en stor spridning.
Nytt för i år är också att sektionen endast ger ut en digital version av årsutskicket.
Frågan har varit på tapeten under några år men alltid lagts ned eftersom många
medlemmar visat uppskattning av pappersversionen. Men tillslut har nu sakskälen
emot pappersversionen blivit alltför stora av såväl ekonomiska, tidsmässiga som
miljömässiga skäl. Sektionens medlemmar och omvärlden har också uttryckt ett
förändrat och ökat behov av styrelsens åsikter och support. Många medlemmar
söker stöd i olika arbetsgrupper som tar fram riktlinjer och beskriver evidensläget
för olika sjukgymnastiska insatser. Sektionen har också blivit en alltmer etablerad
remissinstans i olika professionsfrågor. Sammantaget gör detta att styrelsens tid
idag behövs till nya, förändrade uppgifter. Det gör även sektionens mer renodlade
professionsarbete allt mer angeläget.
I samband med årsmötet 2013 kommer bland annat en ny ordförande för sektionen
att väljas. Mina sex år i styrelsen har varit väldigt givande och jag känner mig i stort
sett nöjd med det arbete vi uppnått. Det har varit roligt att ha ett närmre
sammarbete med vårt fackförbund och möta olika beslutsfattare inom
socialstyrelsen, högskoleverket och regeringen. Dock återstår mycket arbete och
nya frågor dyker hela tiden upp men med gemensamma ansträngningar så går det
att komma till tals och påverka frågor i den riktning vi önskar. Min tid kommer nu i
stället att gå till det avslutande arbetet inför disputation.
Styrelsen består av många goda krafter, som representerar flera olika
verksamhetsområden och metodinriktningar. I mötet mellan dessa och i dialog med
er medlemmar vill vi även framöver arbeta tillsammans med att förtydliga
kärninnehållet i vårt professionella erbjudande till patienterna. Vi behöver fortsätta
specificera för omvärlden varför just fysioterapeuter behövs i olika verksamheter.
Min övertygelse är att vi än mer måste utgå från vår grundkompetens, våra
kroppsligt förankrade teorier om psykosomatisk och våra yrkesspecifika
bedömningar så att det verkligen framgår att fysioterapi är ett oersättligt
komplement till andra erbjudanden inom området Mental Hälsa.
Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012!
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Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre fysiska
möten, tre webbmöten samt ett
konstituerande möte under det
gångna verksamhetsåret.
Årsmötet
Hölls den 24 mars i Göteborg och
var välbesökt. I samband med
årsmötet
anordnades
en
föreläsningsdag om Acceptance &
Commitment Therapy med Lance
McCracken och Graciela Rovner.
Höstmötet
Genomfördes den 27 oktober i Stockholm. I samband med detta anordnades en
utbildningsdag om Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy med psykologen
och psykoterapeuten Anders Forsner.
Styrelsens sammansättning under 2012
Ordförande: Lena Hedlund
Sekreterare: Inger Ström
Kassör: Åsa Isedal Åkesson
Ledamöter: Graciela Rovner, Joakim Melin,
Linda Kjellsson, Madeleine Olofsson
Suppleanter: Eva Henriques, Anna-Karin Öhman
Ansvarsområden och övriga funktioner
Webb och IT: Graciela Rovner
Kontakt med Fysioterapeuten: Inger Ström
PR ansvarig: Lena Hedlund
Kursansvariga: Joakim Melin, Linda Kjellsson, Madeleine Olofsson
Övriga
Revisor Lars Niklasson
Valberedning: Maria Afrell, Anna Altvall
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Styrelsen har under året arbetat med följande frågor och aktiviteter
Hemsidan
Fortlöpande uppdatering och justeringar har gjorts.
Medlemsutskick
Utöver årets utskick har ett par medlemsutskick via mail gått iväg. Behovet att på
detta sätt informera medlemmar om aktuella händelser och frågeställningar har
ökat successivt.
Kongressen 2012
Sektionens ordförande deltog i LSR:s kongress, vilken genomfördes den 17-18
november i Stockholm.
Högskoleverket
Sektionen har både som enskilt förbund och via SACO uttalat sig vad gäller den
kommande psykoterapiutbildningen.
Socialdepartementet
Sektionen har tagit del av regeringens statliga utredning om händelseanalys vid
självmord och lämnat synpunkter i ett remissvar.
Yrkesrådet
Sektionen har deltagit i ett av yrkesrådets möten. Yrkessrådet, som under året bytt
namn till professionsrådet, arbetar fortsatt med bl.a. specialistkompetensens
innehåll och formulering. Sektionen har lämnat ett förslag för vidare bearbetning.
Stipendier & Kursbidrag
Inga stipendier har utdelats under 2012. Inga kursbidrag har sökts under året.
Klassifikation av åtgärder (KVÅ koder)
Marie-Louise Majewski (BUP Lund) har fortsatt representerat sektionen i detta
sammanhang och arbetet med de yrkesspecifika KVÅ koder kommer att fortsätta
under 2013.
Enkätundersökning
Sektionen har under ledning av sjukgymnaststudenten Patricia Rocca genomför en
enkätundersökning om vilka undersökningsinstrument som sektionens medlemmar
använder sig av och hur de använder den information mätinstrumentet ger.
Mätinstrumenten finns delvis inlagda på förbundets hemsida, under mätinstrument.
Den kommer att kompletteras med ytterligare instrument framöver. Rapporten
kommer att publiceras på hemsidan.
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Utvärdering
Sektionen har tagit fram ett utvärderingsinstrument som skall användas i samband
med olika kurser som genomförs i sektionens namn. Mallen hittar du på sektionens
hemsida.
Marknadsföring
Sektionen har stöttat framtagandet av ny bok ”Att förstå kroppens budskapsjukgymnastiska perspektiv” inom verksamhetsområdet.

Styrelsen för LSR/Sektionen för psykiatri och psykosomatik får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01—2012-12-31.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
Balanserad vinst
Årets förlust

145 927
-127 724

Disponeras så att
i ny räkning överföres

18 203

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansrapporter.

5

2012-01-012012-12-31

2011-01-012011-12-31

21 000
16 712
37 712

50 000
5 000
2 650
57 650

-23 105

-15 016

-87
-4
-1
-13
-22
-1
-17

-45 199
-15 410
-31 792
-12 976
-79
-6 600
-20 408

Rörelsens intäkter
Kurser/föreläsningar/försäljning folder
Ersättning LSR centralt
Erhållna bidrag för stipendium
Övriga intäkter
S:a Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader/utbildning
Övriga externa kostnader
Omkostnader styrelsen
Styrelsearvode
Marknadsföring/trycksaker/hemsida
Kurser/föreläsningar/folder/bok
Kontorsmaterial, porto, frakt, övrigt
Datakostnader
Redovisnings/revisionstjänster
Stipendium
Övriga kostnader
S:a Rörelsens kostnader

687
995
000
101
331
788
150
-23 772
-194 929

-147 480

Resultat före avskrivningar

-157 217

-89 830

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Realiserad vinst fonder
Värdeförändring fonder*
S:a Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets skatt
Nettoresultat efter skatt

-13
29 506
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29 493

-25 486
-25 481

-127 724

-115 311

-

-

-127 724

-115 311

*Föreningens fond har 2011 redovisats till anskaffningsvärde till skillnad från tidigare år, därav har en
värdeminskning skett om 25.486 kr.
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Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
S:a kortfristiga fordringar

661
661

123 418

Fond*
Fond Roxendal**

24 623
8 275

7 692
21 542

15 160

S:a omsättningstillgångar

29 895

163 201

S:A TILLGÅNGAR

29 895

163 201

Kassa och Bank

Eget kapital
Roxendals Stipendium**

7 692
145 927

261 238

-127 724

-115 311

25 895

145 927

Leverantörsskulder

-

-

Övriga kortfristiga skulder

-

13 274

Balanserad vinst
Årets resultat
S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder

Interimsskulder
S:a kortfristiga skulder
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 000

4 000

4 000

17 274

29 895

163 201

*Föreningens fond har 2011 redovisats till anskaffningsvärde till skillnad från tidigare år,
därav har en värdeminskning skett om 25.486 kr.
** Föreningen har valt att ta med Roxendals fond i bokföringen fr o m 2012. Tidigare låg
den utanför redovisningen.
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Rörelsens intäkter
Överföres från föregående budgetår
18 203 kr
Ersättning från LSR centralt
150 000 kr
________________________________________________________________
S:a rörelsens intäkter
168 203 kr
Bruttovinst
168 203 kr
Planerade aktiviteter och kostnader
Kostnader för års-höstmöte, rabatterad medlemsavgift 20 000 kr
Kostnader i samband med att stötta enskilda medlemmar
i fackliga sammanhang, bistå lokalt fackligt ombud
-8 000 kr
Skapa ett nätverk av sjukgymnaster med
specialistkompetens för att handleda/stärka
medlemmarna att genomföra kliniska studier
och utvärdera sin verksamhet på strukturerat sätt
Utdelning av Roxendalstipendium

-14 000 kr
-5 000 kr

Styrelsekostnader
Fysiska styrelsemöten 4 st, för 7 personer, resa
Kost och logi
-74 000 kr
Styrelsearvode, kursbidrag, 7 personer

-17 500 kr

Bokföring, revisor och hemsida
Revisor
-8 000 kr
Bokföringshjälp
-8 000 kr
Hemsidan/webbhotell/domän
-6 000 kr
________________________________________________________________
Summa kostander
-163 500 kr
Balans 2013

4703 kr
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Kallelse till årsmöte 2013
Den 22 Mars, kl.13.00-14.00, St: Gertrud i Malmö
Motioner till årsmötet skall skickas till Inger Ström,
inger.strom@lsrpsyk.se senast den 10 Mars.

Välkommen!
Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesfunktionärer
§3. Godkännande av kallelse och dagordning samt ärenden till
övriga frågor.
§4. Verksamhetsberättelse
§5. Revisionsberättelse
§6. Ansvarsfrihet för styrelsen

§7. Personval styrelsen
Ordförande, nyval 2 år.
Sekreterare, fyllnadsval 1 år
En ledamot, nyval 2 år
En ledamot, fyllnadsval 1 år
§8. Valberedning, 2 personer, 1 år
§9. Revisorer, 2 personer, 1 år
§10. Verksamhetsplan 2013

§11. Rapport kongressen 2012
§12. Sjukgymnastdagarna 2013
§12. Väckta motioner och övriga frågor
§13. Mötets avslutande
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Program Fredag

Program Lördag

08.45-09.15

09.00-10.00

Registrering och kaffe

Möte med de med svårare psykiska
tillstånd
Joakim Melin och Lena Hedlund

09.15-09.45
Förbundsordförande Stefan
Jutterdal presenterar sig.
Sektionsordföranden ger en
introduktion till utbildningsdagarna

10.00-10.30
Fika
10.30-11.15

9.45-10.30
Tillit belyst ur tre perspektiv; till
sjukgymnasten, till egna kroppen, till egen
förmåga
Lena Hedlund

Kroppsligt affektarbete
Mia Malmgren

10.40-12.00

11.15-12.00

Anknytningsmönster påverkar vårdbehovet
Britt Brageé

Andningen olika syften
Tomas Waldegren

12.00-13.00
Lunch

12.00-13.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Årsmöte respektive sektion

Erfarenheter från Naturunderstödd
rehabilitering med trädgårdsterapi för fr.a.
Utmattningssyndrom
Lillian Lavesson

14.00-14.45
Ångest på ångest i vården - tillämpning av
Shakespeare och Beckett
Anna Bjarnegård och Per Sellius

14.45-15.15
Kaffe

15.15-16.00
Från akut kris till PTSD –
uppkomstmekanismer
Riitta Keskinen Rosenqvist

Lunch

14.00-15.00
Paneldiskussion
15.00-15.15
Avslutningskaffe

16.00-17.00
Att möta den deprimerade patienten
Maria Nilsson Ovesson
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Den 24 mars hade
sektionen sitt årsmöte i
Göteborg. I samband med
årsmötet
höll
Lance
McCracken och Graciela
Rovner en workshop i
ACT – Acceptance and
Comittment
Therapy.
Workshopen anordnades
tillsammans med Svensk
förening
för
Psykosomatisk
Medicin
som
också
höll sitt
årsmöte parallellt med
sektionen.
Ett
80-tal
personer
deltog
i
workshopen, nästan 70 av dem sjukgymnaster inom verksamhetsområdet men
även primärvård, smärta m fl var representerade. Dagen bestod av både
vetenskaplig genomgång, teori och praktiska övningar. Många sjukgymnaster
kände igen sig i övandet från olika kroppsorienterade behandlingsformer men den
teoretiska grunden och processbeskrivningen gav ytterligare dimensioner om hur vi
kan hjälpa patienter till beteendeförändring.
På årsmötet träffades sedan ett femtiotal medlemmar. Nya medlemmar valdes till
styrelsen; Åsa Isedal Åkesson (Malmö) blev ny kassör, Madeleine Olofsson
(Göteborg) blev ny ledamot, Eva Henriques (Stockholm) och Anna Karin Öhman
(Västerås) blev suppleanter till den nya styrelsen. Alla valdes på två år. Anna
Altman och Maria Afrell valdes till ny valberedning på ett år.
Utöver olika formalia som redogörelse av verksamhets- och revisionsberättelse så
diskuterades även olika frågor. Marie-Louise Majewski, sektionens representant i
Socialstyrelsens arbetsgrupp kring KVÅ koder inom psykiatrisk vård, berättade om
det pågående arbetet där. Av de ca 100 koder som vi sjukgymnaster kan använda
kommer Marie-Louise att kondensera fram ett fåtal som sektionens medlemmar
sedan kan ge synpunkter på. Materialet läggs in på sektionens hemsida.
Linda Kjellsson och Graciela Rovner från styrelsen berättade om konferensen i
Edinburgh i februari. International Organisation of Physical Therapists in Mental
Health, numera en av WCPT´s 12 subgrupper, hade sitt första möte i samband
med konferensen. Vi kan konstatera att de nordiska länderna var väl
representerade när det gällde vetenskapliga presentationer. Sverige är definitivt ett
av föregångsländerna inom området, både vad gäller behandlingstradition och
forskning!
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Det dyker upp nya begrepp och metoder på marknaden, som vi sjukgymnaster
behärskar och praktiserat lunder lång tid. Den faktiska kunskapen/kompetensen
inom en rad olika metoder är vida större inom yrkeskåren än vi har formella papper
på. Ett exempel är kompetens och kunskap inom mindfullnes där yrkesgruppens
kunskapsnivå är väldigt gedigen, via våra egna metodkurser. Den formella
komptensen ges dock först när man gått t.ex. en instruktörsutbildning i
mindfullnes/ACT vilket är ett problem när man ska hävda den egna kompetensen.
Dessa olika metodkurser som ofta är relativ korta ger formell kompetens men
saknar djupet i kunskapen och därmed möjligheterna till individanpassad
behandling. Ibland kan man ekvivalera visa kurser men oftast inte. En lösning är att
utbilda sig till specialist vilket då ger en certifiering av kunskapen inom området.
En viktig punkt på programmet var sektionens namnbyte. Frågan har processats
under några år och nu beslutade ett enigt årsmöte att den nya benämningen på
vår sektion är Fysioterapeuter inom Mental Hälsa. En reservation gjordes ifall
kongressen beslutar att yrkesbenämningen även i fortsättningsvis ska vara
sjukgymnast, då byts fysioterapeut ut mot detta. På frågan om byte av
yrkesbenämning var årsmötet lika enig, det är dags att byta till fysioterapeut!
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Utvärdering av workshopen om Acceptance and Commitment Therapy den
24 mars 2012 i Göteborg.
Till workshopen gjordes en enkel enkät för att utvärdera arrangemanget. 60 % av
deltagarna (44 personer) svarade på enkäten. Av dessa angav 31 stycken att de
var sjukgymnaster, 1 psykolog, 1 sjukgymnast+ KBT-terapeut, 1 sjuksköterska, 1
läkare, 1 läkare+psykoterapeut, 1 Sjukgymnast/ och PhD och 1 ergonom. 5
personer angav inte sin profession/titel.
Resultatet på de sex påståendena graderade enligt femgradigskala där 1= mycket
lågt omdöme/inte alls, och 5 = mycket gott/högst troligt. Mellan parentes anger vi
medelvärden:
A) Workshopen motsvarande mina förväntningar utifrån inbjudan (4,34)
B) Jag upplever kvalitén på workshopen som (4,81)
C) Jag upplever kvalitén på det teoretiska innehållet som (4,52)
D) Jag bedömer att jag kommer få konkret nytta av de praktiska övningarna i
min egen utveckling (4,36)
E) Jag bedömer Lances pedagogiska kompetens som (4,9)
F) Jag bedömer Gracielas pedagogiska kompetens som (3,84)
De som svarat på enkäten gav med andra ord mkt goda omdömen. Trots att
gruppen bestod av olika yrkesgrupper med olika verksamhetsområden så lyckades
föreläsarna förmedla kärnan i ACT, hur det kan användas i behandling och på
vilket sätt det skiljer sig från t.ex. mindfulness.

Foto: Lena Hedlund
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den 27 oktober
2012, presenterades en metod för korttidsterapi;
Intensive
Short-Term
Dynamic
Psychotherapy
(ISTDP), en terapiform
som mer än många andra
psykoterapimetoder
involverar
kroppsliga
reaktioner
och
därför
valdes som en intressant
temaföreläsning
för
sektionens medlemmar vid
årets höstmöte på Ersta
konferens. Psykolog och
psykoterapeut
Anders
Forsner,
verksam
i
Stockholm och Umeå med bred klinisk erfarenhet av metoden, inbjöds att föreläsa.
Metoden utvecklades av dr H. Davanloo på sextiotalet. Han ansåg att
behandlingstiden vid Psykoanalys var alldeles för lång och utarbetade en
korttidsterapi där terapeuten, i stället för att följa patientens associationer, aktivt
arbetar mot ett avgränsat problem – fokus.
Teknikens mål är att göra det möjligt för patienten att erfara sina sanna känslor så
snabbt som möjligt. Terapeutens uppgift är att sondera känslan och kontinuerligt
övervaka balansen mellan motstånd och terapeutisk allians vilken drivs av såväl
medvetna som omedvetna affekter. I denna terapiform är patientens ångestnivå
och muskulära aktivitet/rörelser i fokus. Teorin innehåller tankar om hur omedveten
ångest via terapeutiska interventioner kan konverteras från glatt muskulatur, i
vilken ångest kan vara sjukdomsframkallande, till viljemässig muskulatur där en
mer medveten och konstruktiv avreagering kan ske.
Föreläsningen gav upphov till spännande diskussioner och som oftast, när
sjukgymnaster får en chans att sammanstråla, framkom önskemål om att sektionen
ska verka för att skapa fler tillfällen för medlemmarna att kunna ses och utbyta
erfarenheter.
Foton: Lena Hedlund
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EDINBURGH 8-10 Feb 2012
En av höjdpunkterna såhär i backspegeln var
konferensen i Edinburgh som hölls i februari.
Det var den fjärde konferensen i sitt slag men
den första som en fristående subgrupp till
(OPTMH-Organisation of Physical Therapists in
Mental Helath) till WCPT (World Confederation
for Physical Therapy). Konferensen gav
möjlighet för sjukgymnaster/ fysioterapeuter att
skapa internationella nätverk, utbyte av kliniskt arbetssätt samt stimulera till
utbildning och forskning. Det var drygt 150 personer från 21 olika länder
närvarande. Längst resväg hade Japan, Sydafrika, Nya Zeeland och USA.
Organisationen var utomordentlig. Morgonen inleddes med en ”round table
dicussion”
därefter
plenarsessioner
med
halvtimmes
föreläsningar,
parallellsessioner med 15 minuters föredrag och slutligen workshops. Den enda
nackdelen var att hur man än valde ur programmet så var man tvungen att välja
bort något annat intressant. Första dagens parallellsessioner avhandlade forskning
inom områden såsom ätstörning, kliniskt arbete för förbättring av mental hälsa,
kroppskännedom enligt BBAT (Basic Body Awareness Therapy) samt
kroppskännedomsträning enligt Psykomotorisk Fysioterapi. Efteråt hölls praktiska
övningar relaterade till avhandlade ämnen.
Dagen avslutades med styrelsemöte för subgruppen IOPTMH. Subgruppens
strategiska plan för 2012-2014 presenterades; att främja samarbete mellan
medlemsländerna samt arbeta för en förbättrad vård. Det pågår en planering av en
internationell bok om sjukgymnastik inom området psykiatri och mental hälsa.
Subgruppen önskar uppmuntra kliniknära forskning samt stimulera bildandet av
nätverk för medlemmarna inom olika forskningsområden. En artikelinventering
kommer att ske där engelska artiklar inom Mental hälsa, skrivna av sjukgymnaster,
kommer att gås igenom.
Konferensens andra dag bjöd på kliniskt arbete för äldre och dementa samt
forskning och utbildning inom bl.a. vetenskaplig metodik. Det handlade om
pedagogiska utmaningar vid BBAT klasser, sjukgymnaststudenters egna
upplevelser efter BBAT lektioner samt traumans påverkan på kroppslig rörlighet.
Under båda dagarna skedde även posterpresentationer i anslutning lunchen.
Det var väldigt mycket information som skulle smältas på kort
tid. Samtidigt var det fantastiskt inspirerande att träffa och få ta
del av forskning från personer som brinner för sitt arbete och
som även vill sprida kunskap vidare till andra. Nästa konferens
går av stapeln i Utrecht (Nederländerna) i februari 2014. Jag
rekommenderar verkligen att detta datum antecknas i kalendern
och att du redan nu funderar över hur Du kan bidra med din
kunskap!
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Studentlitteratur 2012
REDAKTÖRER:
GABRIELE BIGUET, MSc., leg sjukgymnast,
universitetsadjunkt och doktorand vid Karolinska
Institutet. Undervisar inom område psykosomatik och
beteendemedicin samt håller i flera interprofessionella
kurser.
RIITTA KESKINEN-ROSENQVIST, MSc., leg.
sjukgymnast. Arbetar på Enheten för kris- och
katastrofpsykologi inom Centrum för allmänmedicin, en
kunskapsorganisation inom Stockholms läns landsting
och Karolinska Institutet.
ADRIENNE LEVY BERG, med.dr, leg. sjukgymnast
och leg. psykoterapeut, kliniskt verksam inom
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Ohälsa kan spegla en människas hela livssituation och symtom är ofta ett uttryck
för bristen på begriplighet, hanterbarhet och mening. Bristande kroppstillit och
främlingskap inför den egna kroppen kan ses vid all form av sjukdom. Kroppen
förstås som meningsbärare och därmed blir helhetsperspektivet en förutsättning för
behandling och tillfrisknande. Tjugo erfarna sjukgymnaster belyser i boken den
holistiskt orienterade sjukgymnastiken baserad på modern forskning. Den levda
kroppen är utgångspunkt i behandlingen. Centralt är interaktionen och det
kroppsnära mötet mellan sjukgymnast och patient, vars egna resurser
tillvaratas. Boken består av flera delar med teoretiska förståelsemodeller och konkreta sjukgymnastiska arbetssätt. Den röda tråden i boken är kroppens mening,
kroppstillit, affekt och kroppsmedvetenhet. Övriga teman som belyses är
mentaliseringsförmåga, autonom reglering, sensomotoriskt lärande, fysisk aktivitet,
acceptans och kroppsligt förankrad närvaro i nuet. Metoderna Basal
Kroppskännedom™ och psykomotorisk fysioterapi presenteras. Exempel ges på
hur helhetssyn kan tillämpas vid långvarig smärta, psykiskt trauma, kronisk mag-tarmsjukdom, lårbensamputation, ångest och psykotiska tillstånd. Boken vänder
sig
till
studenter
på
högskolenivå
inom
vårdsektorn
(främst
sjukgymnaster/fysioterapeuter men även arbetsterapeuter, läkare, psykologer,
socionomer/kuratorer och sjuksköterskor) både på grund- och avancerad nivå,
samt till kliniskt verksamma inom vård och rehabilitering samt den intresserade
allmänheten.
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Vill du ha en fördjupad kunskap om sjukgymnastik inom psykosomatikområdet? Då
är detta en bok för dig! Tjugo sjukgymnaster ger en bred beskrivning av vad
sjukgymnastik kan bidra med inom det allt mer växande problemområdet
psykisk/psykosomatisk ohälsa. Läsaren får hjälp och inspiration att utveckla sitt
sätt att tänka och berikas med nya infallsvinklar och en fördjupning inom
kunskapsfältet.
Boken kan användas som ”uppslagsverk” på sjukgymnastikavdelningar där
patienter med smärta, spänningstillstånd och nedsatt rörelsefunktion behandlas.
Samma gäller självklart också där psykisk ohälsa behandlas. Spännvidden i boken
kan illustreras av de olika problemområden som presenteras: psykos, trauma,
ångest å ena sidan och mag/tarmbesvär och lårbens amputation å andra. De
vanligaste undersöknings- och behandlingsmetoderna beskrivs liksom olika teorier
och förhållningssätt med relevans för kroppsterapeutiskt arbete. Den centrala
aspekten, nämligen bemötandet och förhållningssättet löper som en röd tråd
genom boken.
Det har blivit allt viktigare i dag att visa att fysioterapi är en självständig profession
med egen kunskapsutveckling. De vetenskapligt grundade förklaringsmodeller och
teorier som presenteras kan vara ett stöd för fyisoterapeuter i strävan att profilera
och positionera sig inom området psykisk/psykosomatisk ohälsa. Sjukgymnasters
kompetens och kroppsbaserade metoder är unika och kan bidra till en förbättrad
behandling för människor med psykosomatiska problem. Boken kan ge läsaren
styrka och kunskap såväl i det kliniska arbetet som i arbetet med att presentera
den sjukgymnastiska kompetensen till kolleger inom hälso- och sjukvården.

Lektör: Margareta Fridstjerna
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och för många
människor uttrycks den med kroppen. Boken är ett viktigt
sjukgymnastiskt bidrag till kunskap inom kropp-själ-området
och den har ett helhetsorienterat perspektiv. 20 sjukgymnaster
delar med sig av sina erfarenheter inom yrket och fokuserar
särskilt på kroppens samspel med psykiska funktioner, som
går långt utanför psykiatrins gränser.
Redaktörerna, Gabriella Biguet, Riitta Keskinen-Rosenqvist och Adrienne Levy
Berg, har alla lång erfarenhet och gedigna tvärvetenskapliga kunskaper inom
psykosomatisk vetenskap. Bokens huvudsakliga syfte är att dokumentera och
beskriva det unika vetande om kropp-själ-enheten som sjukgymnaster har samt att
skildra den historiska utvecklingen och det aktuella kunskapsläget inom området.
Boken vänder sig till alla som arbetar med och är intresserade av människan ur ett
helhetsperspektiv. På ett pedagogiskt och välstrukturerat sätt lyckas författarna
med vetenskapliga metoder beröra centrala teorier för ökad förståelse för
sambandet mellan människans kropp och själ samt praktisk tillämpning inom
sjukgymnastiken.
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Varje dag sker tusentals möten i svensk hälso- och sjukvård. Dessa möten
fungerar många gånger bra och patienten går stärkt ur sitt möte. Men alltför ofta
blir det inte så. Det framgår i nationella patientenkäter och forskning.
Det goda, hälsofrämjande mötet stärker människors tilltro till sin egen
förmåga. Eftersom tankar och känslor är nära kopplade till fysiologiska reaktioner
kan ett hälsofrämjande möte också stärka individens läkeförmåga. Om vi på ett
klokt sätt kombinerar dessa kunskaper med andra medicinska landvinningar
öppnas nya möjligheter för framtidens hälso- och sjukvård.
Boken beskriver de principer som ett hälsofrämjande möte bygger på och
illustrerar hur det kan se ut i praktiken. I boken framgår även att bemötande är en
kompetens som går att lära sig. Exempel ges från många delar av vården och
författarna representerar flera professioner. De vill med sina erfarenheter stödja det
nytänkande som krävs för att få till stånd en mer hälsofrämjande vård och omsorg.
Boken vänder sig till alla som vill utveckla sin förståelse för mötets betydelse för
patientens hälsa: yrkesverksamma, studenter på grund- och avancerad nivå,
chefer, tjänstemän och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. För den
intresserade allmänheten är boken en värdefull guide till en ny patientroll.
Gracielas reflektioner: Boken är väl kliniskt förankrat. Den kan med fördel läsas av
alla som arbetar och tar beslut inom hälso- och hälso- och sjukvården. Boken är
både inspirerande och välskriven. Bland bokens 28 författare är sex
sjukgymnaster!!
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Riitta med Monica Mattson

Riitta Keskinen Rosenqvist har nu gått i pension.
Den 27 augusti avtackades Riitta efter att ha
arbetat 44 år som sjukgymnast varav de senaste
28 åren med kris och katastrofarbete. Abbe
Schulman, enhetschefen vid CeFAM Kris- och
katastrofpsykologi tackade Riitta för hennes
insatser och för att hon oförtrutet har behållit ett
fokus på de kroppsliga aspekternas vid psykiska
trauman.

Riitta tog till orda och beskrev levande ”på tal om
kroppen” den sammanflätade process som består
av upplevelser, känslor och tankar och kommer till
uttryck genom kroppen. Att förstå kroppen kan på
så sätt vara en väg till att förstå människan och på
den vägen har Riitta idogt arbetat och spridit
kunskapen vidare till sjukgymnastkåren. Hon har varit en föregångare och är en
förebild, för oss sjukgymnaster, som bl a byggde upp den sjukgymnastiska
verksamheten inom psykiatrin på
Huddinge sjukhus under sjuttio-talet. På
åttio-talet
var
Riitta
med
och
introducerade
den
norska
psykomotoriska fysioterapin i Sverige.
1983 övergick hon till arbete på
Krismottagningen (som senare har
uppgått i Cefam) där hon engagerat sig i
att förstå och behandla traumatiska
reaktioner, så som t ex efter
Tsunamikatastrofen. Under de senaste
åren har Riitta dessutom varit redaktör
för boken "Att förstå kroppens budskap sjukgymnastiska perspektiv” och fick därför Riitta visar stolt den ny utgivna boken!
det första exemplaret i sin hand under avtackningsceremonin.
Det var många som ville hylla Riitta,
bland annat Ingegerd Johansson som
var hennes chef under åren på
Huddinge sjukhus samt Anna Hertting,
Anna Pettersson, Birgit Rösblad från
LSR och Raija Tyni-Lenné, tidigare
ordförande för sjukgymnast-förbundet.
Monica
Mattsson
framförde
Sektionens tack till Riitta. Kön av
arbetskamrater, kolleger, medarbetare
som ville gratulera och tacka ringlade
sig
sedan
lång.
Avtackningen
avslutades med fortsatta livliga samtal
och
mingel
vid
buffébordet.
Här med Anna Pettersson, Anna Hertting
och Birgit Rösblad
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Det har nu gått ett år sedan jag
blev invald som ny styrelseledamot i sektionen, ett givande
år, under vilket jag lärt mig
mycket kring hur styrelsearbete
kan gå till. Jag har insett
styrelsens
mångfacetterade
funktion - från att vara en
stöttepelare
för
enskilda
medlemmar till att ta sig an
större politiska frågor och
försöka beakta fysioterapeuters
intresse inom mental hälsa i
stort. Det är ett intressant
arbete, inte minst på grund av alla de givande diskussioner jag, som ny
sjukgymnast, får ta del av och utvecklas av. Samtidigt som jag med mina ”nya”
ögon, ibland lite naiva, kan bidra med mina erfarenheter.
Vem är då jag? Jag heter Madeleine och tog min sjukgymnastexamen sommaren
2011. Sedan dess har jag kombinerat studier på avancerad nivå med att arbeta
kliniskt. Jag tycker det är en oerhört givande kombination eftersom sjukgymnastik
för mig, både är ett teoretiskt ämne och ett praktiskt yrke.
Mitt intresse för mental ohälsa väcktes redan under utbildningen och utvecklades
under min första sjukgymnasttjänst, på ett privat företag, i en förort till Göteborg.
Jag insåg där, hur mycket jag redan kunde men framför allt hur ofantligt mycket jag
fortfarande behövde och ville lära mig. Denna vilja resulterade i att
jag, parallellt med arbetet på kliniken, började läsa en kurs om långvarig smärta vid
Göteborgs Universitet. Det var starten, på nästan ett års studier mot en
masterexamen i sjukgymnastik liksom starten på det engagemang jag känner inför
utmaningarna som jag ser finns inom området. Utmaningar jag mötte under mitt
första arbete, under min fortsatta utbildning och som jag fortfarande möter idag då
jag kombinerar studier med att arbeta som kommunsjukgymnast.
Jag ser nu fram emot ett nytt år som medlem och förhoppningsvis styrelseledamot
i sektionen.
Tack för det här året!
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Jag blev invald som
kassör i styrelsen vid
förra årsmötet där jag
tyvärr inte kunde
närvara. Här kommer
därför
en
presentation av mig.
Jag har jobbat som
sjukgymnast sen den
dagen jag avslutade
mina
studier
vid
Lunds universitet i
januari 1992. Det har
gått några år sedan
dess men mitt intresse
för yrket har bara vuxit i takt med de olika områden jag kommit i kontakt med. Jag
har mest erfarenhet av neurologisk rehabilitering, vilket jag arbetat med under ca
tio år. Till min yrkeserfarenhet hör också ett par års arbete inom kommunen samt
ett vikariat som privat sjukgymnast under två års tid.
De senaste fyra åren har jag jobbat på psykosmottagningen i Malmö och trivs
väldigt bra inom psykiatrin. Min drivkraft har alltid varit det kliniska arbetet och
mötet med människor.
Jag har även en del facklig erfarenhet både som arbetsplatsrepresentant och
styrelseledamot i lokalavdelning i sydvästra Skåne på nittiotalet. Även då som
kassör fast siffror och pengar inte är mitt största intresse. För mig är det roligt att
vara med i kreativa sammanhang, att lära känna andra människor och se hur
andra tycker och tänker.
Rent privat är det viktigt att få vara ute i naturen och jag har svårt att tänka mig ett
liv utan hund. Bor med sambo, en tonårsdotter och en strävhårig tax i ett litet
gathus i Malmö. En son har flyttat hemifrån och står på egna ben. Just nu planerar
vi som bäst en fotvandring på Irland till sommaren.
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Jag tog min sjukgymnast-examen vid KI 1985 och
har sedan dess arbetat som sjukgymnast inom
neurologisk rehabilitering och psykiatri. 1993
började jag arbeta som privatpraktiserande
sjukgymnast
inom
psykisk
ohälsa
och
psykosomatik och är sedan 2005 verksam på
Tavastkliniken i Stockholm. Jag har under åren
kontinuerligt vidareutbildat mig. 2002 tog jag
examen i PDK och 2008 som legitimerad
Psykoterapeut. Med vår självklara grund och unika
kompetens i kroppen tycker jag att vi
sjukgymnaster har en mycket viktig roll att fylla inom området mental och psykisk
ohälsa. I arbetet i styrelsen vill jag verka för att denna kunskap sprids till andra
yrkesgrupper inom vården men även till andra specialiteter inom vårt eget skrå.
Min familj består av min man och tre nästan vuxna döttrar, samt hela familjens
älskling, vår 13 år gamla Welsh Springer spaniel.
Jag har en trädgård som jag tycker om att vara i. På fritiden vistas jag gärna ute i
naturen höst och vår eller i skidspåret på vintern. Somrarna brukar jag tillbringa i
Stockholms skärgård.

Foto: Lena Hedlund
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Jag tog examen 1995 som
sjukgymnast
från
Karolinska
institutet. Hade tidigare studerat på
informationsprogrammet
på
Mittuniversitetet, samt hade en
grundutbildning i fotografering och
tänkte mig en yrkesbana som
fotograferande journalist. I början av
90-talet
träffade
jag
leg
sjukgymnast/dansterapeut
AnnCharlotte Brobjaer och fick vara
med-dansare i dansgruppen ”På
egna ben”, som hon var konstnärlig
ledare för. Genom detta föddes ett intresse för att arbeta med kroppsmedvetenhet
utifrån ett kreativt perspektiv. Har under min tid som verksam sjukgymnast inom
vuxenpsykiatrin kombinerat mitt arbete som specialist-sjukgymnast inom psykiatri
och psykosomatik med min musikterapi-utbildning. Rytm har varit ett bärande
tema, som jag senare utvecklat i min magisteruppsats i sjukgymnastik där jag
intervjuat sjukgymnaster och dansterapeuter om deras förståelse av fenomenet
rytm. Arbetar nu som sjukgymnast på en specialistmottagning för ätstörningar inom
BUP, där jag möter unga människor som verkligen är ur rytm vad gäller basala
behov. Har vidarutbildat mig i grundutbildning inom psykoterapi, KBT på relationell
grund. Fördjupar mig nu inom mindfulness och ACT.

Foto: Lena Hedlund
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Som ordförande för fysioterapeuter inom
Mental Hälsa åkte jag iväg för att delta på den
stora kongressen i Stockholm, 17-18
november. Kongressen genomförs var fjärde
år och är det högsta beslutande organet inom
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. På
kongressen
väljs
ny
förbundsstyrelse,
medlemmar till etiskt råd, revisorer och ny
valberedning. Förbundet redovisar det gångna
årets verksamhet, både finansiellt och
innehållsmässigt.
85
ombud,
andra
förtroendevalda och tjänstemän på förbundet
diskuterar och debatterar för att tillsammans
lägga grunden till inriktningen den kommande
fyraårsperioden.
I år skulle slutligen frågan om namnbyte ställas på sin spets men det fanns också
andra propositioner och motioner som skulle ventileras och tas ställning till. I den
stora kongressboken på dryga 200 sidor redovisas alla ärenden och avslutas med
ett förslag på beslut från förbundsstyrelsen. Propositionerna innehöll de stora
övergripande områdena; Vision och mål, Professionen i samhället, Organisation
och Ekonomi samt Förbundets stadgar. Engagemanget var stort i alla frågor men
speciellt vad gäller namnfrågan. Många ville säga sina åsikter och argumentera för
sin infallsvinkel. Min egen upplevelse är att namnfrågan inte bara blev en fråga om
det konkreta namnet utan även hur vi ser på vår roll som sjukgymnaster. Ska vi
hålla fast vid den gamla, ursprungliga, sjukdomsgrundade rollen eller ska vi alltmer
se oss som en större hälsoresurs? Slutligen röstade kongressen för att förbundet
ska verka för en namnändring till fysioterapeut och för att båda namnen;
sjukgymnast och fysioterapeut ska skyddas i lag.
Det var mitt första deltagande på kongressen och det var spännande och lärorikt
på alla sätt. Många goda krafter, mycket klokhet, humor och starka viljor som oftast
var samstämmiga men ibland gick isär och
verkade svårförenliga. Med respekt såg jag
hur förbundsstyrelsen och kansliet förde
oss framåt i beslutsprocessen med hjälp av
ett skickligt kongresspresidium. Vill du ha
mer detaljerad information om kongressen
och de olika beslut som fattades så gå in på
förbundets hemsida och läs! Det fackliga
arbetet och engagemanget är så viktigt för
vårt yrkes framtid!
Foton: Lena Hedlund
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Undertecknad har varit representant för sektionen Fysioterapeuter inom Mental
Hälsa i detta arbete som pågått under hela 2012. Här följer en kortfattad
presentation av processen hitintills och vad som ligger framför oss under 2013.
28 oktober 2011 oktober
I samarbete med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting inbjuder
den gemensamma KVÅ -arbetsgruppen för Svenska psykiatriska föreningen,
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svenska rättspsykiatriska
föreningen och Svensk förening för beroendemedicin till ”Workshop kring strategi
för samordning av arbete med åtgärdsregistrering inom psykiatrin”.
En tvärprofessionell arbetsgrupp har därefter träffats ett flertal gånger:
120416 Professions övergripande arbetsgruppsmöte Stockholm.
Första möte med representanter för sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska,
psykolog, kurator, psykoterapeut, psykolog, skötare samt de fyra psykiatriska
läkarföreningarna, Nationellsamverkan för psykisk Hälsa samt en representant för
allmänläkarföreningen. Genomgång av vilka koder som används idag och vad vi
behöver utveckla för de professioner som ännu inte registrerar.
120510 Användarkonferens Örebro
I samarbete med Örebro läns landsting, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner
och landsting inbjuder den gemensamma KVÅ -arbetsgruppen för Svenska
psykiatriska föreningen, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri,
Svenska rättspsykiatriska föreningen och Svensk förening för beroendemedicin till:
Nationell användarkonferens för KVÅ inom psykiatrin
Konferens kring åtgärdsregistrering inom psykiatrin den 10 maj 2012
Användning av åtgärdsregistrering med koder ur Klassifikation av vårdåtgärder
(KVÅ) är ett angeläget utvecklingsområde. Det finns flera viktiga frågeställningar.
 Vilka erfarenheter finns av att praktiskt arbeta med befintliga åtgärdskoder
och med de urval av koder som tagits fram av de psykiatriska föreningarnas
gemensamma arbetsgrupp för KVÅ?
 Erfarenheter av aktuella lathundar och baslistor?
 Hur man kan koppla åtgärdsregistreringen till uppföljningsarbetet och
därmed skapa bättre förutsättningar för ledning och styrning på olika nivåer?
Olika exempel presenteras.
Sedan följer ett antal möten; 25/5, 3/9, 01/10, 16/10, 27/11 med fokus på
professioner och KVÅ. På sista mötet presenterar jag ett nedbantat förslag på olika
sjukgymnastiska koder som funnits sedan tidigare. Här sker även ett slutarbete
med de koder och beskrivningar som skall ändras eller uppdateras innan deadline
på Socialstyrelsen 20 december.
Däremellan har det varit telefonmöten, ett på våren och två under hösten.
Vissa landsting har lokala lathundar där även andra vårdgivare kan rapportera
olika KVÅ-koder. Socialstyrelsen samt arbetsgivaren får därmed information om
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vilken vård som ges. Lokalt kan man bestämma fler insatser som man vill
dokumentera som en kod. Dessa insatser kan i vissa fall också generera lokala
pengar om åtgärden utförs. Nästa år kommer det troligen ges viss ekonomisk
ersättning för att verksamheter ska skriva vårdplaner för alla patienter i behandling.
Under 2013 kommer arbetsgruppen att
diskutera relevanta koder för sjukgymnastik
och arbetsterapi liksom formulering av
texterna till psykologisk behandling. Det är
viktigt att vi får till ett urval av koder som vi
inom kåren är överens om och vi måste
också komma in med beskrivande text och
anvisningar för varje kod.
Jag behöver er hjälp för att komma fram till
relevanta koder som inte är för detaljerade
men som täcker in förekommande
bedömningar och behandlingar.
Min tanke är att skapa en flik som heter
sjukgymnastik i psykiatri under vilken man
lätt hittar de sjukgymnastiska koderna. Idag
finns
flikar
för
vuxenpsykiatri,
BUP,Beroende och rättspsykiatri samt en
som innehåller alla koder inom psykiatrin
Hälsningar

marie-louise.majewski@skane.se

Foto: Lena Hedlund
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BK nätverket i Jönköping ansökte om sektionens kursbidrag i slutet av 2011och
träffades den 24 maj 2012
Dagen startade med lunch, vilken företaget Gula Rehab bjöd på och visade
samtidigt upp sina produkter som används i BK (kilkuddar mm). 16 sjukgymnaster
av 20 anmälda deltog. Deltagarna fick i uppgift att tänka över hur vi gör i länet i
framtiden angående BK- nätverksträffar och fick komma med förslag via mail.

Anna Sannum Karlsson och Amelie
Ambolt startade med praktiska övningar,
kommenterade och svarade på frågor.
Tog sedan upp hur de samarbetar med
patienter och praktiskt genomför
patientarbetet. Visade via kanon ett bra
material om hur de arbetar med BK och
gick igenom de övningar vi utfört praktiskt
på ett patientfall. Matrialet av
föreläsningen delades ut till hjälp för
fortsatt arbete. Seminariet var mycket bra
och uppskattades av alla deltagarna. Avslutningsvis fick Amelie Ambolt
mailadresserna till alla som deltagit för att göra en utvärdering.

Foto: Lena Hedlund
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av Lena Hedlund
Nu finns möjlighet för er medlemmar att i kommande Årsutskick presentera ert arbete och
berätta om er arbetsplats. Här presenteras teamet för nyinsjuknade i psykos, NIP-teamet i
Malmö.
NIP-teamet består av 13 personer, med olika yrkesbakgrund.
Teamet tar emot patienter från 17-18 år och upp till 55 års ålder
som för första gången insjuknar i en psykos. Både patienten
själv, närstående, myndigheter och vårdgrannar kan oberoende
av varandra kontakt teamet och be om hjälp. Vägen in till
teamet ska vara smidigt och lätt. Teamet har som målsättning
att erbjuda ett första möte inom 24 timmar och vill då, utöver
patienten, även träffa de närstående som både kan vara familj
och/eller
vänner.
Teamets
medlemmar
arbetar
yrkesövergripande, två och två, som ett s.k. ”familjepar”. De
första samtalen handlar om att tillsammans med alla berörda
klargöra vad som hänt som kan förklara psykosgenombrottet.
Varje deltagare berättar sin egen version. Att försöka förstå och
Några temamedlemmar
erbjuda krissamtal med alla berörda är de två viktigaste
aspekterna den första tiden, parallellt med bedömning av patientens tillstånd. Kommunikationen
och det emotionella klimatet i samtalen ger viktig information och fokus för vidare
närståendesamtal. Viktiga redskap i detta arbete är att göra en livslinje, över viktiga händelser i
patientens liv samt en familjekarta över ett par generationer. På så sätt får samtalen ett konkret
innehåll och den gemensamma historien kan berättas. Samtalen sker 1-2ggr i veckan i
inledningsfasen för att sedan drygas ut.
Teamet strävar efter att erbjuda minsta möjliga medicinering och om möjligt undvika inläggning.
Skulle detta ändå bli nödvändigt så finns en hemlik slutenvårdsavdelning på 8 platser med plats för
närstående att sova över. Alla i teamet har utbildning i kris- och familjearbete och
därtill någon form av psykoterapeutisk inriktning, psykodynamisk, KBT eller
familjeterapi.
Närståendesamtalen
ska
leda
till
någon
form
av
”problemformulering” som sedan ligger till grund för fortsatta åtgärder.
Familjeparet är de som står för den viktiga kontinuiteten. Teamet erbjuder sin
hjälp, upptill fem år efter insjuknandet.
Parallellt med närståendesamtal erbjuds patienten successivt olika individuella insatser relaterat
till problemformuleringen. I teamet erbjuds psykoterapier, jagstärkande samtal, rehabilitering
med Supported Employment, medicinering och sjukgymnastik.
Inledningsvis är sjukgymnastens yrkesspecifika roll att vara behjälplig
i bedömningsfasen, med differentialdiagnostik och förtydligande av
psykosens påverkan på kroppens rörelseförmåga och kroppsbild. Ju
mer genomgripande psykosen är desto mer fragmenteras/påverkas
även den kroppsliga nivån. Många patienter inkluderar upplevelsen
av kroppen i sina problemformuleringar. Efter samtal och
bedömning med BAS MQ-E erbjuds olika kroppsorienterade
behandlingar;
massage/beröring,
avspänning,
Basal
Kroppskännedom och mer individanpassad kroppsterapi samt
individanpassad fysisk aktivitet och annan mer traditionell
sjukgymnastik. De flesta FaR recept skrivs ut av sjukgymnasten i
teamet efter ett kartläggande besök.
Sandlådebord i mitt rum
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Samtal om kroppsupplevandet ingår i alla behandlingar tillsammans med olika psykoedukativa
inslag om stress, ångest, kroppsspråk och kroppen som en förmedlare av känslolivet. Arbetet med
kroppen syftar till symtomlindring och att utveckla viktiga jag funktioner/förmågor som motverkar
psykos, t.ex. upplevelsen av att vara stabilt förankrad i kroppen och verkligheten. Ibland gör
teamet bedömningen att den sjukgymnastiska ska övergå till en mer samtalsbaserad psykoterapi,
ofta tillföljd av den goda allians som uppnåtts tillföljd av det sjukgymnastiska arbetet.
Foton: Lena Hedlund

Ett av våra samtalsrum. Galler för fönstren för att skydda mot inbrott och med världskarta
så våra patienter kan visa var de och närstående kommer ursprungligen ifrån.

Graciela Rovner på graciela.rovner@lsrpsyk.se
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