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Verksamhetsberättelse 2013
Sektionen för neurologi, Fysioterapeuterna

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Maria Palmer – ordförande
Johanna Blom – sekreterare
Elisabeth Ekstrand – kassör
Ann-Kristin Alkhed, Christina Brogårdh, Kaoken Kõrm Cerenius och
Cecilia Winberg – övriga ledamöter
Sektionen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten (24/1, 19/3,
22/5, 9/9, 4/11, 9/12). Två nyhetsbrev har skickats ut till våra medlemmar
och hemsidan har kontinuerligt uppdaterats.
Sektionens ordförande har deltagit i Professionsrådet (maj och november).
I samband med årsmötet 2013-04-18 anordnades en utbildningsdag
”Parkinsons sjukdom – senaste rön kring sjukdomen, fysisk aktivitet och
sjukgymnastik”. Utbildningsdagen var ett samarbete med MultiPark och
totala antalet deltagare var 100 personer varav det stora flertalet var
sjukgymnaster. I samband med årsmötet anordnade styrelsen en gemensam
aktivitet med kontaktombud. I samband med årsmötet avgick Cecilia
Winberg som ordförande, till ny ordförande för sektionen valdes Maria
Palmer.
Under Sjukgymnastdagarna 2-4 oktober anordnade sektionen en
utbildningsdag ”Rörelseanalys i klinik och forskning – var står vi idag och
vart är vi på väg?”. Ansvarig för utbildningsdagen var Gunilla Frykberg.
Sektionen anordnade även två workshops ”Störning av blås- och
tarmfunktion vid MS” med Carina Siller som ansvarig samt ”Speed Dating
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Workshop: Lär känna fler bedömningsinstrument” med styrelsemedlem
Christina Brogårdh som ansvarig. Alla sektionens aktiviteter var
välbesökta.
Representant från styrelsen kommer att delta i projektet Värdebaserat
ersättningssystem för stroke, arbetet har påbörjats under hösten.
Sektionen har deltagit i LSRs levandsvaneprojekt tillsammans med
ytterligare sex sektioner. Sektionen har representerats av ordförande Maria
Palmer samt Helene Henriksson och Karin Syk Zackrison. Arbetet har
pågått från maj 2013 och kommer att resultera i en utbildningsdag 2014.
Sektionen fick i år ett stort antal sökande till vårt stipendium, totalt 17
ansökningar från 15 personer. Flertalet ansökningar var av hög kvalitet och
då sektionen endast delade ut ett stipendium år 2012 (på 20 000 kr) beslöt
styrelsen att utöka stipendiebeloppet till 80 000 kronor för år 2013.
Stipendier har delats ut till Karin Varcoe Orhem, Ingela Berglind, Elisabeth
Hammarén, Birgit Vahlberg, Jeanette Lindberg, Marie Kierkegaard,
MiaLinn Arvidsson Lindvall och Samuel Ånfors.
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