Verksamhetsberättelse 2021
Sektionen för Neurologi vid Fysioterapeuterna
Året 2021 har i stora delar präglats av Covid-19 pandemin. Trots detta har vi hållit verksamheten i
gång och har hittat en vardag i de nya rutinerna.
Årsmötet för 2021 genomfördes den 25 mars digitalt och protokollet finns tillgänglig på sektionens
hemsida. Under 2021 har vi varit fulltaliga i styrelsen med 9 styrelsemedlemmar: Margit Alt Murphy
(ordförande), Anna Danielsson (kassör), Elin Magnusson (sekreterare), Emma Andersson och Carina
Persson (web- och media-ansvariga), Lena Rafsten och Lena Kollén (representanter för
specialistrevideringsarbetet), Susan Hassander Olausson samt Jenny Hedfors.
Sektionen för neurologi har drygt 1000 medlemmar. Vi hoppas att vi även i fortsättningen kan
erbjuda extra värde för våra medlemmar och att vi tillsammans kan verka för ett aktivt
sektionsarbete.

Utbildningar
I samband med årsmötet hade vi en välbesökt halvdagsutbildning om hemrehabilitering där
Sebastian Lindblom, Lena Rafsten och Emelie Brengdahl presenterade och diskuterade sin forskning
samt kliniska erfarenheter. Ett stort tack till alla föreläsare och deltagare.
Den 19 maj arrangerade sektionen ett efterfrågat webinar med temat ”Rehab post-Covid med fokus
på neurologi”. Flera kollegor och experter från olika delar av vårdkedjan och landet delade med sig
erfarenheter om pågående projekt och initiativ.
Under Fysioterapi 2021 arrangerade sektionen en halvdagsutbildning om ”Fallrisk, fallprediktion och
fallprevention” där Carina Persson, Stina Ek och Eva Ekvall Hansson presenterade de senaste rönen
inom fallprediktion vid stroke, utveckling av ett nytt screeningsverktyg för skadliga fall samt
användbar modern teknik i fallprevention. Ett stort tack till alla medverkande och deltagare.
Sammanlagt hade vi över 300 deltagare som bidrog till intressanta diskussioner och reflexioner.
Styrelsemedlemmar (Margit och Carina) organiserade också en välbesökt workshop om ” Från
evidens till praxis – implementering av evidensbaserad bedömning och behandling inom
strokerehabilitering”. Vi bemannade även vår digitala monter, där vi bl.a. lade upp
projektpresentationer från våra tidigare stipendiemottagare. Det var roligt att se resultaten av de
projekt som sektionen stöttat.
Den 24 november höll vi ett webinar tillsammans med studentsektionen med fokus på hur det är att
arbeta som fysioterapeut inom neurologi samt vad finns det för möjligheter, utmaningar och
karriärvägar. De som medverkade var: Lena Rafsten, Anja Verem, Emma Andersson, Anna Danielsson
och Margit Alt Murphy. Webinariet var uppskattat och kan med fördel upprepas.

Styrelsearbete
Styrelsemöten har hållits ca en gång per månad undantaget semesterperioden. De flesta mötena har
varit digitala förutom sista mötet på varje termin då vi har träffats fysiskt.
Sektionen har deltagit i Sektionsrådets möten och workshops. Sektionsrådet har arbetat med att
skapa gemensamma arbetsformer och struktur i linje med kongressbeslut under 2020. Frågor om
specialistordning, hantering av ekonomi mm har varit i fokus. Sektionsstyrelserna har erbjudits
möjlighet till att starta en studiecirkel om omställningsarbete mot nära och sammanhållen vård, men
tyvärr kunde vi i sektionen för neurologi inte prioritera detta under hösten då vi samtidigt hade flera
utbildningar och Fysioterapi 2021 inbokade.
Styrelsen med Lena Rafsten i spetsen har arbetat med och gjort justeringar till de allmänna och
specifika lärandemålen för specialistordningen.
Styrelsen har också under året:
• deltagit i dialogmötet för Nationella Programområden (NPO)
• granskat och lämnat in synpunkter på ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för
Stroke & TIA - fortsatt vård och rehabilitering” samt på reviderad version av ”Personcentrerat
och sammanhållet vårdförlopp för Stroke & TIA – tidiga insatser och vård”
• lämnat och förmedlat expertkunskap gällande granskningar av olika nationella remisser på
kliniskt kunskapsstöd samt deltagit i diskussionerna kring kunskapsstyrning och
fysioterapeuternas roll i denna

Stipendium
Sektionen har enligt stadgarna möjlighet att dela ut stipendium till sektionens medlemmar för att
stimulera forsknings- och utvecklingsarbeten. Den totala stipendiesumman är 50 000 kronor och
maxbeloppet per sökande är 20 000 kronor. I november fick vi in fyra stipendieansökningar för 2022.
Alla fyra, Sara Ljungblom, Camilla Crafoord, Joel Henriksson och Karin Tuomi, hade bra underbyggda
projekt och beviljades stipendium. Styrelsen vill även i fortsättningen prioritera möjligheten att dela
ut stipendium för bra projekt som är förankrade inom ämnet neurologisk fysioterapi inom sektionens
budgetramar.

Internationellt samarbete
Sektionen har ett nära samarbete med Internationella sektionen för neurologi (INPA) som
organisatoriskt går under World Physiotherapy. Sektionsordföranden/sekreteraren har deltagit i
deras regionala och globala möten samt haft rösträtt på ”general meeting” i samband med WCPT
2021. Sektionens ordförande deltar i INPAs forskningsråd. Lena Kollén är representant för Sverige i
”Special Interest Group” för vestibulär rehabilitering. Inom INPA finns även andra intressegrupper,
bland annat om Parkinson sjukdom. Mer information finns på deras hemsida
https://inpaneurophysio.weebly.com/ . Sektionen är medlem i INPA och betalar därmed
medlemsavgift per antal medlemmar (0.5 USD per medlem och år). Under det senaste året har vi haft
flera aktiviteter knutna till INPA.
INPA har organiserat flera webinarer som är tillgängliga på deras hemsida
(https://www.inpaneuropt.org/webinars.html). Under det senaste webinariet: ”Evidence for and
Uptake of Technology for Neurorehabilitation. Where do we stand?” medverkade Margit Alt Murphy
tillsammans med andra medlemmar från Research Work Group. INPA Reserach Work Group

organiserade också en Networking Session under World Physiotherapy Congress den 9–11 april som
tog upp frågor kring: How can INPA facilitate the uptake and use of research findings to improve
practice?
Vi vill också informera om att World Physiotherapy har en internetbaserad databas för volontärer
och experter inom olika områden där man kan registrera sig (World Physiotherapy Database of
Volunteers and Experts (World Physiotherapy DOVES https://world.physio/about-us/doves).
Informationen kan t.ex. användas för att matcha rätt person till rätt uppdrag. Det kan handla om
expertkunskap till olika arbetsgrupper inom INPA, men också inom World Physiotherapy eller WHO
initiativ. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av frågor kring våra internationella
samarbeten.

Information och kommunikation
Viktig information om årsmöten och utbildningar och annat nyttigt finns på sektionens hemsida
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Neurologi/ . Vi försöker hålla
informationen på hemsidan uppdaterad, så skicka gärna relevant information om kommande
disputationer, utbildningar eller andra relevanta aktiveter till vårt sektionsmail. Vi lägger gärna upp
information av olika slag förutom annonsering av olika produkter eller tjänster med vinstdrivande
syfte.
För tillfället har vi tre personer listade som kontaktombud: Jenny Rådde (Kalmar), Agneta Siebers
(Jönköping) och Annika Linder (Uddevalla). För att uppnå bredare nationell täckning önskar vi att
välkomna ytterligare kontaktombud. Välkommen med din intresseanmälan.
Via sektionens Twitter konto @neurosektionen får ni kontinuerligt tillgång till allt som kan vara av
intresse för sektionens medlemmar. Det kan bland annat handla om såväl nationella som
internationella webinarer, relevanta publikationer, kommande disputationer och podcasts.
Under året har flera nyhetsbrev skickats till medlemmar. Nyhetsbreven skickas centralt från kansliet,
till mailadresser som är registrerade i medlemsregistret. Oom du inte har fått dessa utskick, logga in
på Fysioterapeuternas hemsida och uppdatera din mailadress.
För specifika frågor nås sektionsstyrelse bäst via e-post: neurologi@fysioterapeuterna.se eller på
Twitter @neurosektionen

Göteborg den 12 januari 2022
Ordförande
Margit Alt Murphy och alla styrelseledamöter

