
  

  

Verksamhetsberättelse   2020     

Sektionen   för   Neurologi   vid   Fysioterapeuternas   riksförbund   

Året   2020   har   i   stora   delar   präglats   av   Covid-19   pandemin   och   allt   vad   det   innebär.   Ändå   har   

sektionen   genomfört   årsmötet   och   de   planerade   utbildningsdagarna.   Det   har   varit   en   kongress   och   vi   

har   lärt   oss   mötas   digitalt.   

Årsmötet   den   27   mars   2020   genomfördes   digitalt   (protokollet   finns   tillgänglig   på   sektionens   
hemsida).   Det   blev   några   mindre   ändringar   i   styrelsen.   Margit   Alt   Murphy   omvaldes   till   ordförande   

(1-årig   post),   och   Susan   Hassander   Olausson   valdes   in   som   ny   ledamot   (2   årig-post).   Ann-Sofi   Jansson   

och   Jenny   Hedfors   valdes   för   valberedning   inför   årsmötet   2021  

Den   nuvarande   styrelsen   består   av:    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.   

I   december   2020   hade   vi   1050   medlemmar ,   vilket   visar   en   ökning   från   förra   året.   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   

Utbildningsdagen   om   Central   yrsel   och   postural   kontroll   som   var   planerad   i   samband   med   årsmötet   
flyttades   fram   till   den   27/11   (med   förhoppning   att   kunna   genomföra   det   fysiskt)   och   genomfördes   
digitalt.   Flera   erfarna   föreläsare   delade   med   sig   sin   kunskap   och   erfarenheter.   Utbildningen   var   
mycket   uppskattad   och   som   mest   var   det   170   kollegor   som   deltog   som   bidrog   med   intressanta   frågor   

och   diskussionsämnen.   Ett   stort   tack   till   alla   föreläsare   och   deltagare.   Vi   i   styrelsen   är   glada   att   
tekniken   fungerade   (med   mindre   undantag)   och   har   nu   modet   att   fortsätta   med   den   digitala   

utbildningar   under   den   kommande   året.     

Vi   organiserade   också   en   kortare   utbildning   tidigare   under   hösten   med   patientfallpresentation   med   
central   yrselproblematik   av   Berit   Bjerlemo,   där   vi   hade   70   deltagare.     

Redan   nu   planerar   vi   digitala   utbildningar   för   2021   där   vi   har   tagit   del   av   de   önskemål   som   vi   har   fått   
in   från   medlemmar.   Närmast   kommer   en   halvdagsutbildning   planeras   i   samband   med   årsmötet   med   

preliminärt   tema   om   olika   former   av   hemrehabilitering.   

  

 

  



Styrelsearbete   

Styrelsemöten   har   hållits   ca   1   gång   per   månad   undantaget   semesterperioden.     

Sektionens   ordförande   har   deltagit   i   Professionsrådets   möten   (där   representanter   från   sektioner   

träffas   för   att   diskutera   professionsfrågor).   Detta   råd   kommer   2021   byta   namn   till   Sektionsråd.   

Styrelsen   med   Lena   Rafsten   i   spetsen   har   arbetat   med   de   allmänna   och   specifika   lärandemålen   för   
specialistordningen.     

Ordförande   deltog   i   årets   kongress   som   ordinarie   kongressombud.   Det   var   två   intensiva   dagar   med   
livliga   diskussioner   och   många   beslut.   All   information   om   kongressen   finns   på   Fysioterapeuternas   
hemsida.   Sektionsarbetet   under   kommande   år   kommer   att   präglas   av   den   riktning   som   kongressen   
fastställt   för   kommande   mandatperiod.   

  
Styrelsen   har   under   året:   
● lämnat   in   synpunkter   på   utredning   ”God   och   nära   vård   -   sammanhållna   vårdförlopp   som   tagits   

fram   i   regionernas   nationella   system   för   kunskapsstyrning   i   hälso-   och   sjukvården;   lämnat   in   
synpunkter   på   de   personcentrerade,  

● lämnat   diskussionsunderlag   till   förbundets   rekryteringsmål   för   nya   medlemmar,     

● styrelserepresentant   deltog   i   dialogmötet   för   Nationella   Programområden   (NPO),   
● granskat   Stroke   och   TIA   nationellt   kunskapsstöd   fr   primärvården,     
● skickat   underlag   till   Neuroförbundet   angående   digitala   patientmöten     

  

Stipendium   

Sektionen   har   enligt   stadgarna   möjligt   att   dela   ut   ett   stipendium   till   sektionens   medlemmar   för   att   

stimulera   forsknings-   och   utvecklingsarbeten.   Totala   summan   för   stipendiet   är   50   000   kronor   och   
maxbelopp   per   sökande   är   20   000   kronor.   Vi   hade   flera   sökande   förra   året,   men   i   år   inkom   bara   en   
fortsättningsansökan   av   Elina   Thorlund,   vilken   beviljades.   Stipendiefrågan   kommer   att   tas   upp   under   

kommande   årsmöte   för   att   ta   beslut   om   de   resterande   medel   ska   flyttas   över   till   nästa   år.   Styrelsen   
kan   inte   äska   medel   för   detta   ändamål   från   förbundsstyrelse   utan   dessa   behöver   istället   balanseras   

mot   sektionens   årliga   budget.   

Internationellt   samarbete   

Sektionen   har   ett   nära   samarbete   med   den   Internationella   neurologiska   sektionen   för   fysioterapeuter   

(INPA)   som   organisatoriskt   går   under   World   Physiotherapy.   Sektionsordförande   deltar   i   deras   
regionala   möten   och   det   kommer   att   hållas   ett   ”general   meeting”   i   samband   med   WCPT   2021.   
Sektionens   ordförande   har   också   invalts   i   INPA   forskningsråd.   Lena   Kollén   är   anmäld   som   

representant   för   Sverige   till   ”Special   Interest   Group”   för   vestibulär   rehabilitation.   Det   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).     

World   Physiotherapy   kongress    blir   digital   och   går   av   stapeln   den   9–11   april.   Vi   hoppas   att   flera   av  
våra   medlemmar   kan   delta   och   att   vi   gemensamt   kan   se   till   att   dela   information   via   sektionen   Twitter   
konto   (ännu   en   anledning   att   gå   med   i   detta   professionella   nätverket).   Under   året   har   vår   

världsorganisation   bytt   namn   till   World   Physiotherapy.   

  

https://inpaneurophysio.weebly.com/


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   är   medvetna   om   att   alla   
länkar   och   intressegrupper   som   finns   på   hemsidan   är   inte   uppdaterade,   och   det   är   någonting   vi   ska   se   

över   under   2021.   Här   tar   vi   gärna   hjälp   av   er   medlemmar,   så   att   vi   får   med   bra   information   till   
hemsidan.   På   hemsidan   ser   ni   också   vilka   personer   ute   i   landet   för   nuvarande   är   kontaktpersoner   till   
sektionen,   och   tveka   inte   att   anmäla   dig   själv   om   du   ser   att   ditt   geografiska   eller   intresseområde   inte   

är   representerad   ännu.   

Via   sektionens    Twitter   konto     @neurosektionen    får   ni   tillgång   till   allt   som   kan   vara   av   intresse   för   

sektionens   medlemmar   kontinuerligt.   Det   kan   bland   annat   handla   om   nationella   som   internationella   

webinars   eller   relevanta   publikationer,   podcasts   och   inlägg.   

Nyhetsbrev   har   skickats   till   alla   medlemmar   inför   sommaren   och   under   hösten.   Dessa   skickas   centralt   
från   kansliet,   till   mailadresser   som   är   registrerade   i   medlemsregister   (om   du   inte   har   fått   dessa,   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   4   januari   2021   

Ordförande     

Margit   Alt   Murphy   och   alla   styrelseledamöter   
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