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Tf. ordförande har ordet 
Förändring, förnyelse och dynamisk utveckling! Detta har 
präglat sektionen i år! 

Vi var första sektion att byta namn till Fysioterapeuter och nu 
är det bestämt! Vi ÄR fysioterapeuter och därmed en del av 
den internationella benämningen, men framförallt är vi inte 
kopplade till det sjuka och vi är erkända terapeuter snarare 
än gymnaster! 

Som sektion har vi haft förmånen att bli engagerad i en arbetsgrupp som arbetat med 
implementeringen av de ”Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 
2011.” Vilket innebär att några av oss har fått kunskap om detta och kan komma ut  
till olika verksamheter för att hjälpa dem att implementera dessa på ett bra sätt. De 
som varit mest aktiva i detta arbete är Linda Kjellsson (fd styrelsemedlem) och jag.  

Vad det gäller styrelsen, som Lena berättade i förra årsrapporten, skulle en ny 
ordförande väljas, detta hoppas vi ska ske nu på årsmötet i slutet av mars (boka 
redan nu 28-29/3). Vi tackar Lena för alla dessa år med så mycket energi och 
engagemang och även Joakim Melin, som också avslutat styrelsearbetet i år. Tack 
båda!!!  

Det har varit en tid av nyorientering för oss i styrelsen precis som Lena skrev i förra 
årsrapporten, det blev ett gott arbete i den nya gruppen. Vi arbetar med att hitta en 
uppdaterad beskrivning av vårt specialistområde så att vi kan vara tydligare och visa 
andra vad vi kan och vill bidra med inom vården. Vi har även jobbat och jobbar på att 
bredda Mental Hälsa så att kunskapen blir mer tillgänglig inom primärvården. Vi har 
bland annat synts på sjukgymnastdagarna och vi fortsätter att växa och utvecklas! 

Var gärna med och engagera dig också i denna nya era inom fysioterapin!! 

Och jag önskar er en fantastiskt rikt och vitalt år! 

Varma hälsningar 

Graciela Rovner 

 

 

 



 

Styrelsens årsberättelse 2013 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 4 fysiska möten 2 webbmöten samt 1 konstituerande möte under 
det gånga verksamhetsåret.  
 
Årsmötet 
Hölls den 22 mars i Malmö. I samband med årsmötet anordnades utbildningsdagar 
om psykisk ohälsa inom första linjens vård i samverkan med primärvårdssektionen. 
 

Höstmötet 
Genomfördes 26 oktober i Göteborg. I samband med mötet bjöds på föreläsning av 
Michel Probst, sjukgymnast och professor från Belgien. 
 
Styrelsens sammansättning under 2012 

Tf. ordförande: Graciela Rovner 

Vice tf. ordförande: Madeleine Olofsson 

Sekreterare: Mia Malmgren 

Kassör: Åsa Isedal Åkesson 

Ledamöter: Joakim Melin, Eva Henriques 

Suppleanter: Anna-Karin Öhman, Anna Altvall  

Under året har Joakim Melin och Anna-Karin Öhman avgått  

Övriga  

Revisor: Lennart Henrysson 

Valberedning: Maria Afrell, Aris Sefiriadis	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



 

Verksamhetsberättelse 2013 
Styrelsen har under året arbetat med 
följande frågor och aktiviteter 

Hemsidan 
Fortlöpande uppdateringar och 
justeringar har gjorts.  
 
Medlemsutskick  
Utöver årets utskick har ett par 
medlemsutskick via mejl gått iväg. Det 
är ett växande behov att på detta sätt 
informera medlemmarna om aktuella 
händelser och frågeställningar.  
 
Utbildningsdagar och årsmötet i 
Malmö i mars 2013 
I samband med årsmötet i mars 2013 
anordnade sektionen tillsammans med 
primärvårdssektionen en utbildning om 
psykisk ohälsa inom första linjens vård. 
Utbildningsdagarna ägde rum på St: 
Gertrud i Malmö och var ett initiativ 
från primärvårdssektionen, som sett ett 
ökat behov av kunskap kring psykisk 
ohälsa inom primärvården. Dagarna 
bestod av ett fullspäckat schema med 
olika föreläsningar inom området och 
gästades även av förbundsordförande 
Stefan Jutterdal som presenterade sig 
själv och sina visioner.  
	  
Levandsvaneprojektet  
Sektionen har under året medverkat i 
arbetet med implementeringen av de 
nationella riktlinjerna för 
sjukdomsförebyggande metoder som 
förbundet fått ekonomiskt stöd från 
socialstyrelsen att genomföra.  
 
 

 
Höstmöte 
Höstmötet ägde rum i oktober på 
Academicum, Sahlgrenska Akademin 
vid Göteborgs universitet. Under mötet 
presenterades de mål som styrelsen 
arbetat fram under våren 2013 och 
planerar att fortsätta arbeta med under 
2014. Det fördes även en diskussion 
efter förfrågan från 
levnadsvaneprojektet kring vad 
medlemmarna ser för behov vid 
implementering av riktlinjerna. I 
samband med mötet bjöds professor 
Michel Probst från Belgien in för att 
föreläsa om ”kroppen i rörelse som 
sjukgymnastisk intervention vid mental 
ohälsa”.   
 
Professionsrådet 
Sektionen har deltagit i ett av 
professionsrådets möten (fd. 
yrkesrådet). Professionsrådet arbetar 
fortsatt med bl.a. 
specialistkompetensens innehåll och 
formulering. Sektionens förslag som 
förra året lämnades in för vidare 
bearbetning, har nu kommit åter till 
sektionen för överseende.  
 
Sjukgymnastdagarna 
Under sjukgymnastdagarna anordnade 
sektionen tillsammans med före detta 
ordföranden för sektionen Lena 
Hedlund och Riitta Keskinen-
Rosenqvist utbildningsdagen psykisk 
ohälsa inom första linjens vård. 
Utbildningsdagens innehåll utgick från 
de föreläsningar som fått bäst betyg 



efter utbildningsdagarna i Malmö. 
Utöver Lena och Riitta bestod 
föreläsarna av Britt Bragée och Mia 
Malmgen. Moderator för dagen var 
sektionens vice tf. ordförande 
Madeleine Olofsson.  
 
Under sjukgymnastdagarna var 
sektionens deltagande vid de olika 
sektionernas montrar begränsat. Vi 
beklagar detta och hänvisar till 
sektionens, för året, nya 
sammansättning av ledamöter och 
bristande rutin.   
 
Stipendier & kursbidrag  
Till årets Gertrud Roxendalsstipendiat 
utsåg IBK Lena Hedlund bland annat 
för sitt stora engagemang i sektionen 
och då hon på olika vis medverkat i 
spridning av kunskap i Basal 
Kroppskännedom och psykiatrisk 
sjukgymnastik. IBK står framöver 
själva för utdelningen av stipendiet. 
 
Gunhild Kjölstad tilldelades sektionens 
stipendium för deltagande i IC-PPMH 
konferensen i Holland, Utrecht 2014.  
 
Frågor från sektionens medlemmar 
Sektionen har fått förfrågningar från 
medlemmar gällande ekonomiskt 

medel från LRS för att bilda 
arbetsgrupper i syfte att översätta 
nationella riktlinjer inom området 
mental hälsa till sjukgymnastiska 
åtgärder. Sektionsstyrelsen har 
påbörjat diskussioner kring detta och 
ämnar fortsätta arbetet 2014. 
 
Sektionen har fått förfrågan gällande 
att publicera information kring böcker 
skrivna inom området mental ohälsa. 
Sektionsstyrelsen har påbörjat 
diskussioner kring detta och ämnar 
fortsätta arbetet 2014.   
 
Inre styrelsearbete  
Sektionsstyrelsen har under 
verksamhetsåret ägnat sig åt det inre 
styrelsearbetet i syfte att skapa en bra 
arbetsstruktur. Detta behov har funnits 
då styrelseledamöterna till stor del 
byttes ut vid årsmötet 2013 och då 
ingen ordförande tillsattes. 
Sektionsstyrelsen har beslutat att 
framöver fokusera arbetet kring två 
mål. Det första målet som styrelsen 
ämnar börja med, är att ”arbeta med 
att tydliggöra vad en fysioterapeut gör 
för att förbättra mental hälsa”. Det 
andra målet, som efterföljs är att 
”profilera vad en fysioterapeut gör för 
att förbättra mental hälsa”.  

   

 

 

 

 



 

Ekonomisk rapport 2013 
Styrelsen för Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01—2013-12-31. 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 

Balanserad vinst 18 203 
Årets vinst 9 593 

Disponeras så att 

i ny räkning överföres 27 796 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
RESULTATRÄKNING 

2013-01-01-2013-12-
31 

2012-01-01-2012-12-
31 

   

Rörelsens intäkter   

   

Föreläsningar/medlemsavgifter 8 920 - 

Ersättning LSR centralt 150 000 21 000 

Övriga intäkter 6 720 16 712 

S:a Rörelsens intäkter 165 640 37 712 

   

Rörelsens kostnader   

   

Personalkostnader/utbildning -13 480 -23 105 

Övriga externa kostnader   

  Omkostnader styrelsen -80 829 -87 687 

  Styrelsearvode -10 989 -4 995 

  Marknadsföring/trycksaker/hemsida - -1 000 

  Kurser/föreläsningar/folder/bok -16 920 -13 101 

  Kontorsmaterial, porto, frakt, övrigt -1 264 -22 331 

  Datakostnader -1 798 -1 788 

  Redovisnings/revisionstjänster -18 981 -17 150 

  Stipendium -5 000 - 

  Övriga kostnader -6 791 -23 772 

S:a Rörelsens kostnader -156 051 -194 929 

   

   

Resultat före avskrivningar               9 589          -157 217 

   

Finansiella intäkter och kostnader   
Ränteintäkter 4  

Räntekostnader  -13 

Realiserad vinst fonder  29 506 

Värdeförändring fonder   

S:a Finansiella intäkter och kostnader 4 29 493 

   

Resultat efter finansiella poster 9 593 -127 724 

   

Årets skatt - - 

   

Nettoresultat efter skatt 9 593 -127 724 



 
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   
Övriga kortfristiga fordringar 665 661 

S:a kortfristiga fordringar 665 661 

   

Fond   

   

Fond Roxendal 7 692 7 692 

   

Kassa och Bank 37 220 21 542 

   

S:a omsättningstillgångar 45 577 29 895 

   

S:A TILLGÅNGAR 45 577 29 895 

   

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

   

Eget kapital   
Roxendals Stipendium 7 692 7 692 

Balanserad vinst 18 203 145 927 

Årets resultat 9 593 -127 724 

S:a Eget kapital 35 488 25 895 

   

   

Kortfristiga skulder   

   

Leverantörsskulder - - 

Övriga kortfristiga skulder 6 089 - 

Interimsskulder 4 000 4 000 

S:a kortfristiga skulder  10 089  4 000 

   

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 45 577 29 895 

 

 

 

 

 



 

Budgetplan 2014 
Verksamhetsplanering/aktiviteter för 2014 
 
Rörelsens intäkter 
Överföres från föregående budgetår      37220 kr 
Ersättning från Lsr centralt     135000 kr  
Summa:       172220 kr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
S:a rörelsens intäkter 
Bruttovinst 
Planerade aktiviteter och kostnader 
Kostnader i samband med att stötta enskilda medlemmar i  
fackliga sammanhang, bistå lokalt fackligt ombud   18000 kr
    
 

Kostnader att stödja medlemmar att arbeta med socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer och fysioterapeutiska insatser   48000 kr 
 

Framtagning av broschyr, skapa arbetsgrupp för att tydliggöra 
fysioterapeutens roll inom mental hälsa.    15000 kr
       
Representera svenska fysioterapeuter vid internationell kongress  15000 kr
   

Årlig medlemsavgift IOPTMH     7500 kr
    

Styrelsekostnader 

Fysiska styrelsemöten 5 ggr, resa, kost och logi för 9 personer  90000 kr 

 
Styrelsearvode, kursbidrag 9 personer    27000 kr
      
Bokföring, revisor och hemsida 

Revisor, bokföring     8000 kr 
   
Hemsida/webbhotell/domän     6000 kr
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa kostnader     234500 kr
   
Balans 2014     - 62280 kr
      
  



 

Kallelse till årsmötet 2014 
Den 29 mars kl: 13-14:00 i Stockholm på Tavastakliniken,	  

Västgötagränd 18 118 28 Stockholm	  

Motioner till årsmötet skickas till Mia Malmgren, 
mia.malmgren@lsrpsyk.se, senast den 10 mars.   

Välkomna! 

§1. Mötets öppnande 

§2. Val av mötesfunktionärer 

§3. Godkännande av kallelse och dagordning samt ärenden till övriga frågor 

§4. Verksamhetsberättelsen 

§5. Revisionsberättelsen 

§6. Ansvarsfrihet till styrelsen 

§7. Personval styrelsen 

Kassör nyval 2 år, ordförande nyval 2 år, suppleant 1 år, ledamot nyval 2 år 

§8. Valberedning 2 personer, 1 år 

§9. Godkännande av fortsatt anlita extern revisor 

§10. Budgetplan 2014 

§11. Sjukgymnastdagarna 2013 

§12. Väckta motioner och övriga frågor 

§13. Mötet avslutas 

	  

	  



 

I samband med årsmötet inbjuds till 
workshop kring ämnet ”fysioterapeutens 

roll inom mental hälsa”  
Som ett led i styrelsens arbete med att definiera och tydliggöra 
fysioterapeutens arbete/roll inom mental hälsa organiseras ett 
diskussionsforum tillsammans med medlemmarna. 
Förhoppningen är att detta skall resultera i en presentation av 
verksamhetsområdet, bland annat i form av en broschyr, som 
skall ligga till grund för vidare profilering.   

Kom och bli inspirerad och bidra med dina idéer och kunskaper 
så att vi tillsammans kan utveckla vår profession!!  

Du behövs!!  

 

Program  

08:45- 09:00  
Samling 

09:00-09:30 
Bakgrund och presentation   

09:30-10:30 
Diskussion i smågrupper 

 

              

10:30-11:00 
Fika 

11:00-12:00  
Sammanfattning och diskussion i 

helgrupp 

12:00-13:00 
Lunch 

13:00-14:00 
Årsmöte 

 
	  

Anmälan görs till Eva Henriques, eva.henriques@lsrpsyk.se, senast 3 mars.  

	  
	  



 

Årsmötet 22-23 mars 2013 i Malmö 
2013 arrangerades sektionens årsmöte i samarbete med Primärvårdssektionen. 
Sektionen för Mental Hälsa ansvarade för två utbildningsdagar om Psykisk Ohälsa 
inom första linjens vård. Syftet var att ge sjukgymnaster inom primärvården en 
utbildning i hur de kan bemöta patienter med olika psykiska diagnoser och 
målsättningen var att sjukgymnaster skulle föreläsa för sjukgymnaster. Under två 
dagar föreläste ca: 10 sjukgymnaster inom specialistområdet och alla visade på en 
både hög och bred kompetens.  

Efter en inspirerande presentation av Stefan Jutterdal berättade Lena Hedlund om 
tillit belyst ur tre perspektiv; till den egna kroppen, till sjukgymnasten och till sin egen 
förmåga, följt av Britt Brageé som höll en föreläsning om hur anknytningsmönstret 
påverkar vårdbehovet.   

Efter lunchen hölls årsmöte i respektive sektion och efter det samlades alla igen till 
en föreläsning om ångest av Anna Bjarnegård med psykologkollega Per Sellius.  
Dagen avslutades av Riitta Keskinen Rosenquist som beskrev 
uppkomstmekanismerna kring hur akut kris utvecklar sig till PTSD följt av Marita 
Nilsson Ovesson som föreläste om hur deprimerade patienten kan bemötas inom 
primärvården.  

På lördag morgon fortsatte dagarna med intressanta föredrag där Lena Hedlund 
inledde med en föreläsning om mötet med patienter med svårare psykotiska tillstånd. 
Mia Malmgren beskrev både i teori och praktik, övningar kring hur det går att arbeta 
med patienter och ha ett kroppsligt affektfokus. Thomas Waldegren avslutade sedan 
förmiddagen med en föreläsning om andningens betydelse och dess olika syften vid 
tex ångesttillstånd.  

Efter lunch fortsatte och avslutades lördagen med att Lillian Lavesson berättade om 
erfarenheter från Naturunderstödd rehabilitering med trädgårdsterapi för personer 
med Utmattningssyndrom. 

Årsmötet. 
Ett 20- tal medlemmar samlades till årsmötet.  Nya personer valdes in i styrelsen. Till 
ny sekreterare valdes Mia Malmgren (Malmö). Eva Henriques valdes in som ordinarie 
ledamot från att tidigare varit suppleant och Anna Altvall (Göteborg) valdes in som 
suppleant.  Alla valdes in på två år. I och med årsmötet avgick Lena Hedlund som 
ordförande för sektionen samt Inger Ström som sekreterare. Vid årsmötet hade 
valberedningen ännu inte funnit någon ny ordförande vilket innebär att den posten 
fortsatt är vakant. Mötet godkände valberedningens förslag att styrelsen tills vidare 
delar på ordförandes uppgifter till dess att en ny ordförande tillsatts.  
 



På mötet diskuterades också verksamhetsmålen, att i linje med utbildningsdagarna 
öka kompetensen vid psykisk ohälsa inom första linjens vård och att det inom 
sektionen finns ett antal specialister som skulle kunna konsulteras. Sektionen önskar 
att bilda en specialistgrupp som verkar för att sprida kunskapen om psykisk ohälsa 
samt kunna konsulteras vid frågor som exempelvis evidens.  

Planeringen inför utbildningsdagen ”psykisk ohälsa inom första linjens vård” som 
hölls på sjukgymnastdagarna presenterades under årsmötet. Dagarna i Malmö låg till 
grund för denna utbildningsdag.  Även hur vi kan använda den samlade kunskapen 
som finns i boken, ”Att förstå kroppens budskap” diskuterades som underlag för att 
vidareutveckla framtidens sjukgymnastik.  

 

	  

Utbildningsdagarna och årsmötet hölls på St Gertruds i Malmö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utbildningsdagen under 
sjukgymnastdagarna i Göteborg 

Sektionen anordnade under sjukgymnastdagarna utbildningsdagen ”Psykisk ohälsa 
inom första linjens vård”, tillsammans med sektionens före detta ordförande Lena 
Hedlund och Riitta Keskinen-Rosenqvist. Dagen riktade sig till sjukgymnaster 
verksamma inom första linjens vård däribland primärvårdssjukgymnaster, 
kommunsjukgymnaster och övriga sjukgymnaster som träffar patienter som första 
instans. Ämnet för dagen var psykisk ohälsa med fokus på den fysiologiska och 
psykologiska förståelsen, bemötande bland annat i form av vikten av tillit samt 
praktiska konkreta verktyg att använda i mötet med patienten.  
 
Dagen ärades av strax under 100 deltagare vilka initialt lyssna till Britt Bragée och 
hennes föreläsning om dysregleradetillstånd- hur ohälsan kan förklaras utifrån ett 
dysreglerat nervsystem. Britts föredrag efterföljdes av Riitta Keskinen-Rosenqvist 
som föreläste om hur sjukgymnasten kan bemöta och hjälpa patienter i akut kris och 
trauma. Lena Hedlund tog sedan till orda genom att prata om tillit och dess betydelse 
för oss sjukgymnaster. Lena introducerade även dagens sista föreläsare Mia 
Malmgren genom att informativt prata om kropp och känslor. Mia i sin tur avslutade 
dagens föreläsningar genom en föreläsning om kroppslig affekthantering där hon 
samtalade utifrån olika pedagogiska verktyg hon använder i mötet med patienten.  
 
Under dagen delade även sektionen, på uppdrag från IBK- institutet för Basal 
Kroppskännedom, ut stipendium från Gertrud Roxendals minnesfond. Detta är ett 
uppdrag sektionen ur tradition haft. Årets stipendiat var Lena Hedlund och 
motiveringen från IBK handlade bland annat om Lenas arbete med att sprida den 
psykosomatiska sjukgymnastiken och metoden Basal Kroppskännedom, hennes 
gedigna arbete inom sektionen samt hennes vetenskapliga arbeten.  
 
Utbildningsdagen avslutades med en paneldiskussion och en frågestund där 
åhörarna ställde frågor till samtliga föreläsare vilket satte igång en diskussion kring 
de ämnen som behandlats under dagen. På sektionens hemsida ligger nu 
utbildningsdagens alla presentationer uppladdade. 

 

	  



 

Höstmötet 2013 
Höstmötet genomfördes den 26/10 2013 i Göteborg. Michel Probst höll 
en inspirerande föreläsning med många praktiska övningar som lockade 
till reflekterande och goda skratt. Därefter givande diskussioner kring hur 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan implementeras i professionen 
vilket vi som styrelsen tar till oss och fortsätter arbeta med. 

“The body in movement", the cornerstone of a physiotherapy 
approach in mental health: theory and practice. 

 
Prof. Michel Probst, PT, PhD 
Department of Rehabilitation Sciences & University Psychiatric Center, 
KU Leuven, campus Kortenberg, Belgium 
 
Physiotherapy is a relative new, small, but fast developing field in both 
the clinical and scientific area of mental health, promoting a clear role of 
physiotherapy with its specific approaches and therapeutic interventions 
integrating the bio-psycho-social model in the clinic an in our research.  

Physiotherapists are in the unique position to provide the ‘body in action’ 
approach in psychiatric and chronic pain settings, a combination of 
exercise, body awareness and relaxation used in rehabilitation process 
of mental ill-health. 

The presentation consist of a mixed of theory and practical exercises and 
give an overview of the physiotherapy intervention for light, mild, severe 
and enduring mental illnesses in an in- or outpatient treatment. 

	  

Höstmötet hölls på Academicum, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet	  


