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Styrelsen
Årsmötet 2022 genomfördes den 3 februari med närmare 30 deltagare. Protokollet finns på
sektionens hemsida tillsammans med tidigare årsmötesprotokoll. Under årsmötet omvaldes 8
styrelsemedlemmar till ytterligare 1-års uppdrag: 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 specialistfrågor) och en ny
styrelseledamot Jenny Hedfors. Två nya adjungerade styrelsemedlemmar Camilla Ekwall, Sara
Vive från Stockholm/Uppsalaområdet valdes in i styrelsen inför den planerade geografiska flytten av
styrelsen under 2023. Närmare information om alla styrelsemedlemmar finns på sektionens
hemsida. Valberedningen har haft en intensiv höst i förberedelsearbetet inför den geografiska flytten
av styrelsen till Stockholm/Uppsalaområdet under 2023. Tack för ert engagemang.

Sektionen för neurologi är en av de största sektionerna inom Fysioterapeuterna med drygt 1000
medlemmar. Ett stort tack till alla som har bidragit och deltagit i sektionens aktiviteter under 2022.

Utbildningar
● I samband med årsmötet hade sektionen en välbesökt halvdagsutbildning på temat

‘Fysioterapi vid perifer facialispares’ med föreläsning av Camilla Ekwall, leg. fysioterapeut och
universitetsadjunkt vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset.

● I juni hölls ett webinarium med patientfall om Ménières sjukdom med föreläsning av Lena
Kollén, med dr. specialist i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

● I november hade sektionen ett webinarium med närmare 50 deltagare om ’Personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering’ med föreläsning av
Christina Brogårdh, leg fysioterapeut och professor vid Lunds Universitet.

Styrelsearbete
Styrelsen har haft möten ca en gång per månad undantaget semesterperioden. De flesta mötena
har varit digitala förutom sista mötet på varje termin då styrelsen har träffats fysiskt. Sektionen har
deltagit i Sektionsrådets arbete. Lena Rafsten från styrelsen har deltagit som sektionsrepresentant i
förbundets arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till förvaltningsrutin för specialistordning.

Styrelsen har under året:
● Bjudit in medlemmar som arbetar med tonusproblematik till ett samordnat möte med

representanter från Ipsen kring frågor om fysioterapeuternas intresse och möjligheter att på
delegering av ansvarig läkare behandla spasticitet med Botulinumtoxininjektioner.

● 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”

● Deltagit i dialogmöten med förbundsstyrelsen och bidragit med input till strategiska frågor
● Deltagit i dialogmötet för Nationella Programområden (NPO) inom Nervsystemet
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● Lämnat och förmedlat expertkunskap gällande granskningar av olika nationella remisser på
kliniskt kunskapsstöd och nationella riktlinjer (MS, Parkinsons sjukdom, Migrän, smärta). Tack
till alla som har medverkat.

● Lämnat in underlag till förbundsstyrelse med argument till påverkansarbetet kring
specialistfrågor samt synpunkter till förbundets nya utbildningspolitiska program

● Deltagit i förbundets Halvtid den 19–20 oktober med representant Anna Danielsson från
styrelsen

● Planerat utbildningen för Fysioterapi 2023

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. Fyra stipendieansökningar inkom för 2022. Elina
Thorslund, Sofi Andersson, Johanna Karlsson, Caroline Larsson hade bra underbyggda
projekt/resplan och beviljades stipendium. Styrelsen har för avsikt att även i fortsättningen när
sektionens budgetramar tillåter dela ut stipendium för relevanta projekt förankrade inom ämnet
neurologisk fysioterapi.

Internationellt samarbete
Sektionen har ett nära samarbete med Internationella sektionen för neurologi (INPA) som
organisatoriskt går under World Physiotherapy. Sektionsordföranden har deltagit i deras regionala
och globala möten samt ingår i INPAs forskningsråd. Margit Alt Murphy ingick i en internationell
granskningsgrupp för WHO Package of Interventions for Rehabilitation for Stroke, Lena Kollén är
representant för Sverige i ”Special Interest Group” för vestibulär rehabilitering. Inom INPA finns
även andra intressegrupper, bland annat om Parkinson sjukdom. INPA startade en ’Finance
Advisory Group’ som ska ha inblick i ekonomin, där Anna Danielsson ingår. Mer information finns
på deras hemsida https://inpaneurophysio.weebly.com/. INPA har organiserat flera intressanta
webinarer som är tillgängliga på deras hemsida (https://www.inpaneuropt.org/webinars.html).
Sektionen är medlem i INPA och betalar därmed medlemsavgift per antal medlemmar (0.5 USD per
medlem och år).

Information och kommunikation
Viktig information om årsmöten och utbildningar och annat nyttigt har publicerats på sektionens
hemsida https://www.fysioterapeuterna.se/Sektioner/Neurologi/

Sektionens hemsida har uppdaterats kontinuerligt med information av olika slag. Hemsidan har
regelbundna besök, i snitt har besökaren stannat en minut.

Under året har sektionen tre personer listade som kontaktombud: Jenny Rådde (Kalmar), Agneta
Siebers (Jönköping) och Annika Linder (Uddevalla). För att uppnå bredare nationell täckning önskar
sektionen att välkomna ytterligare kontaktombud. Välkommen med din intresseanmälan.
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Via sektionens Twitterkonto @neurosektionen har medlemmarna kontinuerligt haft tillgång till allt
som kan vara av intresse. Det har bland annat handlat om såväl nationella som internationella
webinarer, relevanta publikationer, kommande disputationer och podcasts. Vid årets slut hade
sektionens Twitterkonto 139 följare och våra inlägg har ofta över 200 klick.

Under året har flera nyhetsbrev skickats till medlemmar. Nyhetsbreven skickas centralt från kansliet,
till mailadresser som är registrerade i medlemsregistret. Om du inte har fått dessa utskick, logga in
på Fysioterapeuternas hemsida och uppdatera din mailadress.

Sektionen har också förmedlat kontakter och information kring olika forskningsstudier och enkäter
för spridning till sektionens medlemmar via hemsidan och sociala medier.

För specifika frågor nås sektionsstyrelse bäst via e-post: neurologi@fysioterapeuterna.se eller på
Twitter @neurosektionen

Göteborg den 2 januari 2023

Ordförande

Margit Alt Murphy med alla styrelseledamöter
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