
 

Verksamhetsberättelse 2019  

Sektionen för Neurologi vid Fysioterapeuternas riksförbund 

Den 29 mars 2019 under årsmötet i Göteborg avtackades styrelsen i Örebro och 

stafettpinnen lämnades över till Göteborg.  

Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet 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 

Övriga ledamöter: Elisabeth Hammarén, Kristina Persson 

I samband med årsmötet den 29/3 anordnades utbildningsdagen om hjärntrötthet.  

Sektionen har sedan årsmötet haft sex protokollförda möten. Under ett av höstens 

möten deltog Cecilia Wiberg från förbundsstyrelse för att ta presentera och diskutera 

organisationsöversynen inom förbundet 

Sektionens sekreterare deltog i Professionsrådet den 27/5 och ordförande den 25/11. 

Under Fysioterapi 2019 organiserade sektionen en välbesökt utbildningsdag (150 

anmälda) på temat: ”Hjärnans plasticitet och återhämtning efter stroke med fokus på 

arm- och handfunktion – Hur kan vi använda kunskapen i klinisk praxis? 

Styrelsemedlemmar hade egna presentationer om fysisk aktivitet vid stroke, och 

medverkade i en välbesökt symposion om nationella riktlinjer vid yrsel. 

Styrelsen har arbetet med de allmänna och specifika lärandemålen för 

specialistordningen.  

Styrelsen har lämnat in underlag och reflektioner kring dialogfrågor i delbetänkandet 

God och nära vård – Vård i samverkan, SOU 2019:29 till förbundsstyrelsen som har 

sammanställt ett remissvar i frågan. 

Styrelsen har lämnat synpunkter till förbundet på förslaget om högspecialiserad vård 

vid ryggmärgsskador och Parkinsons sjukdom. En representant från styrelse har 

deltagit i ett NPO (nationella programområden) dialogmöte kring nervsystemets 

sjukdomar.  

 

2019 



Sektionen har fått in 9 ansökningar till sektionens stipendium där sammanlagt 50 000 

kr utdelas bland sökande medlemmar. Flera ansökningar hade god kvalitet och 

stipendium beviljades till följande medlemmar: Veronika Weibols, Annie Jonnegård, 

Elina Thorlund, Caroline Hallquist, Birgit Vahlberg. 

Utöver uppdateringar på sektionens hemsida https://www.fysioterapeuterna.se/Om-

forbundet/Sektioner/Neurologi/  har vi också startat ett Twitterkonto @neurosektionen 

som uppdateras med ny spännande information varje vecka. Vi vill gärna uppmuntra 

flera medlemmar att ta del av dessa inlägg och professionella möten på sociala 

medier.  

Vi har aktivt jobbat för att hitta kontaktpersoner som kan agera som länk mellan 

sektionsstyrelsen och medlemmarna ute i hela landet. Under hösten har två 

kontaktpersoner, Jenny Rådde från Kalmar och Annika Linder från NÄL knutits till 

sektionen, men vi behöver flera. 

Vi har hållit samtal med Internationella neurologiska sektionen för fysioterapeuter 

(INPA), ordförande från förre styrelsen deltog i årsmötet i Geneva under WCPT. På 

mötet godkändes den föreslagna avgiftsstrukturen, vilket innebär att för 2020 

kommer det införas medlemsavgift som ska budgeteras för 2020. 

Flera styrelsemedlemmar hade presentationer under Nordic Stroke 2019 konferens i 

Tromsö, vilket också rapporterades i tidningen Fysioterapi. 

Under december hade sektionen för Neurologi 1033 medlemmar och ca 70 av de var 

nya medlemmar från 2019 

En hösthälsning skickade ut till alla medlemmar under november 2019.  

Ni når oss bäst på sektionens e-post: neurologi@fysioterapeuterna.se eller på Twitter 

@neurosektionen 

 

Göteborg den 7 januari 2020 

Ordförande  

Margit Alt Murphy med alla styrelsemedlemmar 
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