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Specialisten på lasermedicin
Vi har över 30 års erfarenhet. Tala med oss om laser.

Irradia - Svensktillverkade lasrar och system för de flestas behov och budgetar.

Flytt och lagerrensning - Upp till 20 % rabatt.
Har du funderat på att skaffa en laser men av någon anledning har det
inte blivit av?
Nu har du ett fint tillfälle att skaffa en svensk kvalitetslaser till konkurrenskraftigt pris.
I samband med vår flytt och inventering av våra laserutrustningar fann
vi produkter med små skönhetsfel orsakade av flytt/lagerhantering.
Detta gäller i första hand på produkter med färgerna silver och blå,
men finns även i ett begränsat utbud av vita eller grå.
På dessa kan vi nu erbjuda upp till 20 % (MID-LASER produkter, basenhet och laserhandstycken) samt 10 % på våra MID-LITE lasrar i färgerna
vitt och grått.

MID-laser består av en basenhet och ett antal
laserhandstycken. Rekommenderade lasertyper för
fysioterapeuter är främst infraröda/osynliga lasrar.

2 års garanti gäller och vi erbjuder även leasing med möjlighet att
dela upp betalningen på 18-60 månader.
Kontakt:
Tel 08-767 2700 eller laser@irradia.se
Erbjudandet gäller t.o.m. den 2015-06-30 eller så länge lagret räcker och kan
inte kombineras med andra erbjudanden.

MID-LITE är en professionell batteridriven laser som
har samma lasertyper och effekt som lasrar i MIDlaser systemet. Bra val för kundbesök mm.

OBS: Nya adress. Irradia, Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga / Stockholm

Sjukgymnasstudie
med Irradia laser

Medicinsk laser + träning vid knäartros ger snabbare resultat.
I studien fick alla 8 veckors fysioterapi. Lasergrupp fick s.k. signifikans på, minskad smärta,
ökad rörelseförmåga, förbättrad funktion (livskalitet), samt ökad aktivitet.
Om du har vår superpulsade 904 nm (infraröda) laser och önskar behandla evidensbaserat
på knäartros. Gör så här: Lys med superpulsad 904 nm laser ca 1 minut per punkt. Täck
knäet med ca 5- 9 flyttningar. Total tid 4-9 minuter. beroende på laserprob. Glöm inte att
lysa i ledspringorna. Behandla 2-3 ggr i veckan i 3-4 veckor.
Gärna laserbehandling före träning.
Efficacy of low level laser therapy associated with exercises in knee osteoarthritis: a randomized double-blind
study. Alfredo PP, et al Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33. doi: 10.1177/0269215511425962. Epub 2011 Dec 14.
PMID: 22169831
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Vägen du väljer
i dag kan påverka
världen i morgon

S

emestern ger tid för reflektion. Mellan
havsdoppen, cykelturerna och fikastunderna funderar många av oss vart
vi är på väg. För Anna Iwarsson, fysioterapeut och författare, är sommaren
den tid då hon analyserar, tydliggör och väljer om
värdefulla dimensioner i sitt liv för att bli mer helhjärtad och hållbar, både privat och på jobbet. Kanske
kan Intervjun erbjuda dig ny inspiration och nya
tankar inför de steg som du längtar efter att ta i livet?
Vägval kan också ske ur ett globalt perspektiv.
I flera artiklar och i sin krönika berättar vår reporter
Hilda Zollitsch Grill, som bevakat fysioterapeuternas
världskongress i Singapore, om de spännande
debatter som förs i olika länder. Där blev det även
tydligt att det akademiska vägval som Sveriges
fysioterapeuter har gjort, där en stor andel arbetar
uthålligt för att bidra med ny forskning, gör avtryck
i världen. Inte minst syntes det genom att flera
svenskar under WCPT-kongressen blev belönade
med fina utmärkelser.

Anna Iwarsson går
”all-in” oavsett om
det är att leda ett
friskispass eller en
organisation.
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Intervjun

En enskild människas vägval kan ge ringar på
vattnet på mycket meningsfulla sätt. Det visar vårt
reportage från Johannesburg. Forskaren och fysioterapeuten Gillian Saloojee såg för tio år sedan ett
skriande behov av fysioterapi på Sydafrikas landsbygd. Hon mötte många fattiga mammor till barn
med cerebral pares. Okunnigheten var total och
desperationen var stor. Då startade hon organisationen Malamulele Onward och idag
ger hennes team av fysioterapeuter,
arbetsterapeuter och logopeder
hjälp till flera hundra barn varje
år. De söker upp barnen i byarna
och familjerna får även åka till
Johannesburg för intensivträning
och utbildning. När de åker
hem sprider de kunskapen
vidare till andra bybor.
Det kan bli värt mycket
att reflektera över hur din
personlighet, dina talanger
och dina kunskaper kan tas
till vara på ett vidare sätt.
Vägen du väljer i dag kan
påverka världen omkring
dig i morgon.
Lois Steen

chefredaktör

PS. På grund av tekniska problem utgår
tyvärr Forskning pågår i detta nummer.

Text & foto: Hilda Zollitsch Grill

Nyvald. Emma Stokes, professor vid Trinity College i Dublin, tar nu över WCPT:s ordförandeklubba.

Irländska Emma Stokes
ny ordförande för WCPT
Vid årets kongress valdes
Emma Stokes från Irland till
ny ordförande för WCPT efter
amerikanskan Marilyn Moffat
som avgick efter åtta år
på posten.
KONGRESS Det var dags för ett generationsskifte på ordförandeposten
för WCPT, som Marilyn Moffat
innehaft sedan 2007. Hennes cv
omfattar undervisning och forskning, läroboksförfattande och ord
förandeskap i den amerikanska
fysioterapeutorganisationen APTA.
Vid dryga 70 är det nu dags att
lämna över tycker hon.
– Nu ska jag spela bridge, säger
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Marilyn Moffat
tackar för sig
efter åtta år
som ordförande
för WCPT.

hon och skrattar när jag frågar vad
hon ska göra i stället.
Under sina åtta år som ordförande
hann hon bland annat räta upp organisationens ekonomi som befann
sig i ett bekymmersamt läge. De
senaste två kongresserna har gått
med stora överskott vilket räddat
verksamheten under åren dess emellan. Men det är utbildningsfrågor som
har legat henne varmast om hjärtat.
– Jag är mest stolt över att vi nu
har ett ackrediteringssystem för
grundutbildning på plats, och att
det lett till att det nu finns två ackrediterade utbildningar i Kina,
säger hon.
Nyvalda Emma Stokes är ingen

nykomling i organisationen. Redan
1998 började hon engagera sig inom
WCPT, blev 2007 Europas representant i styrelsen och har sedan
2011 varit organisationens vice ordförande. Policyfrågor ligger henne
varmt om hjärtat och det är på det
området hon ser WCPT:s främsta
uppgift.
– Vi är en global aktör med god
överblick och vi ska vara med när
policyfrågor diskuteras, anser hon.
Hon lyfter fram de nordiska länderna som exempel på hur fysioterapeuter lyckats positionera sig
inom hälso- och sjukvården.
– Fysioterapeuter blir lyssnade
på hos er, säger hon.

FOTO: WCPT PRESS
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MER OM

”Vi är en global aktör med god
överblick och vi ska vara med
när policyfrågor diskuteras.”
Som professor vid Trinity College
i Dublin, Irland, forskar hon om
ledarskap och träffar många studenter. Jobbet som professor kommer hon att sköta parallellt med
ordförandeskapet.
– Jag älskar att träffa mina studenter och brinner verkligen för framtidsfrågor, säger hon. Ledarskapsutbildning är viktigt om vi ska finnas
i frontlinjen så det behöver vi få in
mer av i utbildningen. Några medlemsorganisationer har det redan i
sin utbildning, säger Emma Stokes.
En annan viktig fråga för henne är
den framtida tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

WCPTs kongress
i Singapore
på sidorna 6–7
och 22–25

– Vi behöver få klart för oss hur
många fysioterapeuter som behövs
och vilken inriktning de bör ha för
att göra bäst nytta. Vi behöver jobba
för att få fram bättre data, nu specificeras ofta bara sjuksköterskor och
läkare medan fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, dietister och apotekspersonal klumpas ihop under
rubriken ”övriga”.

Av Fysioterapeuternas Stefan
Jutterdal och Helena Pepa fick hon
en Pippi Långstrump-docka och
lovade i sitt tacktal att vara som
Pippi – nyfiken, modig och fantasifull. Och det är egenskaper som kan

Emma Stokes fick
Pippi Långstrump
av Fysioterapeuterna i Sverige.

behövas i arbetet som ordförande.
En fråga som Emma Stokes måste
hantera är till exempel verksamhetsplaneringen inom WCPT.
Flera länders kongressledamöter
var kritiska till att styrelsen inte
kunde presentera någon formell
verksamhetsplan då budgeten för
de kommande åren skulle röstas
igenom, något hon helst inte ville
prata om vid pressträffen med oss
journalister.
– Jag tillträder officiellt först
om några dagar och vi har sagt att
vi ska presentera en plan inom ett
år, några ytterligare kommentarer
har jag inte, sa hon.

Dynamic Walk
Som ett familjeföretag med 100 års erfarenhet vet vi
att det handlar om människan bakom hjälpmedlet. Det
handlar inte bara om att använda rätt teknologi för rätt
individ utan lika mycket om att individen skall känna sig
bekväm med teknologin. Med detta i åtanke har vi tagit
fram Dynamic Walk. Denna droppfotsortos kombinerar
en unik biomekanisk design med ett högteknologiskt
material vilket ger en ortos som möjliggör ett normalt
rörelseomfång och gångmönster.
Real Technology - Real People

Centri AB I Kung Hans väg 2 I 192 68 Sollentuna I Sweden I +46 (0)8 505 332 00 I centri@centri.se I www.centri.se
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Tre svenskar prisade

Marie Kirkegaard blev glad för sitt pris.

Fler pristagare, fyra från höger Alexandra Halvarsson.

Tre svenska fysioterapeuter fick pris
för sina presentationer vid WCPT:s
kongress i Singapore.

fysioterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes vinnande forskningspresentation handlade om högintensiv
motståndsträning för personer med multipel skleros.
Alexandra Halvarsson, Karolinska
Institutet, fick ta emot WCPT Outstanding
Poster Presentation Award för sin poster
om fallrisk och balans. Priset delas ut till
två forskare från varje region inom WCPT,
det vill säga sammanlagt tio personer.

VÄRLDSKONGRESS Det var en strålande
glad Marie Kirkegaard som fick ta emot en
av de två WCPT Outstanding Platform
Presentation Award som delades ut vid
WCPT:s kongress i Singapore. Till vardags
arbetar hon som forskarassistent vid
Karolinska Institutet och som specialist-

Petra Lostelius Vikman.

Detsamma gäller priset WCPT Outstanding Poster Presentation Award Early
Career Researcher, som Petra Lostelius
Vikman från Västerås fick ta emot. Hennes poster handlade om smärta hos barn
med CP och hur syskon uppfattar det.
Priserna delades ut i samband med
WCPT-kongressens avslutningsceremoni
i Suntec City Conference Center i Singapore. Sammanlagt deltog 3 600 fysioterapeuter från hela världen vid kongressen.

Flytt av verksamhet en avtalsfråga
Fysioterapeuterna Servicebolag AB
har JO-anmält SLL, Stockholms läns
landsting för deras handläggning av
flyttansökningar från fysioterapeuter
med samverkansavtal. JO gav SLL
rätt men gav också kritik.
JO-ANMÄLT Stockholms läns landsting,
SLL, har avslagit flera ansökningar om
flytt av mottagning från en adress till en
annan inom länet från fysioterapeuter
som har samverkansavtal med landstinget
enligt LOF, lagen om ersättning för fysioterapi (tidigare LOS). Ett avslag kan till
exempel innebära att man inte kan inleda
nya samarbeten, inte kan byta arbetsplats
eller utvidga sin verksamhet i nya lokaler.
Enligt Fysioterapeuterna Servicebolag
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AB strider landstingets nekande mot
hälso- och sjukvårdslagen. Enligt den har
inte landstinget något planeringsansvar för
de privata aktörernas verksamheter, utan
det är upp till den enskilde vårdgivaren att
bestämma var hen vill vara verksam.
Tre medlemmar i Fysioterapeuterna
överklagade därför genom Fysioterapeuterna Service AB sina avslagsbesked till
förvaltningsrätten, den rättsliga instans som
hanterar myndighetsbeslut. Förvaltningsrätten avvisade dock överklagandena och
menade att avslagen inte var att betrakta
som myndighetsbeslut utan som tjänstemannabeslut. Genom landstingets besluts
modell – tjänstemannabeslut i stället för
myndighetsbeslut – kan fysioterapeuterna
alltså inte få sin sak prövad i domstol.

För att bringa klarhet i rättsläget JOanmälde därför Fysioterapeuterna Service
AB SLL:s hantering av flyttansökningar.
Samverkansavtalet ska ses som ett beslut
av landstinget att ansluta en fysioterapeut
till det offentliga ersättningssystemet, och
inget annat, hävdade Servicebolaget. SLL
hävdade å sin sida att ett samverkansavtal
är att betrakta som ett avtal mellan två
parter som bland annat reglerar var man
ska vara verksam. Vill man flytta får man
omförhandla avtalet.
Justitieombudsmannen gav SLL rätt men
kritiserade deras hantering; genom att tillhandahålla en blankett för ansökan om flytt,
med kryssrutor för avslag eller bifall, har
SLL felaktigt gett intryck av att det är ett
myndighetsbeslut och inte en avtalsfråga.

Bättre sexliv gav
GULDSKALPELL
Dagens Medicins pris Guldskalpellen
i kategorin Årets banbrytare gick
i år till fysioterapeuten Kristina
Areskoug Josefsson. Hon får priset
för sin forskning och sitt kliniska
arbete med sexuell hälsa.

FOTO: HILDA ZOLLITSCH GRILL

både som kliniker och i roller som verksamhetsutvecklare och forskare verkat för
en ökad insats av fysioterapeuter för att
främja sexuell hälsa, bland annat genom
patientinformationsmaterial, kommunikationsövningar och spridning av forskningsrön. Hennes forskning har visat att
BANBRYTARE Fysioterapeuten Kristina
en stor del av patienterna upplever att RA
Areskoug Josefssons avhandling från 2013 försämrar den sexuella hälsan men att
handlar om hur patienter med reumatoid
information, kommunikation och fysio
artrit upplever sin sexuella
terapi kan förbättra den."
hälsa och visar att kommuniKristina Areskoug Josefsson
kation och fysioterapi kan
arbetar kliniskt inom reumatoförbättra den.
logi och kvinnors hälsa vid VärDet är denna forskning
namo sjukhus, där hon också
samt hennes kliniska arbete
har ett forskningssamordnaransom nu belönats med Dagens
svar. Hon har fortsatt forska
Medicins pris Guldskalpellen
som post doc och startade 2014
som Årets banbrytare inom
ett projekt om fysioterapeutstuhälso- och sjukvården. Priset
denters attityder till att arbeta
består av 10 000 kronor, ett
med sexuell hälsa som fysiotediplom samt en ledarskapsut- Kristina Areskoug
rapeuter, ett samarbete mellan
bildningsdag. I prismotiveLunds Universitet och Luleå
Josefsson blev
ringen kan man läsa: "Hon har Årets banbrytare.
Tekniska Universitet.

Saco formar en ny
biståndsorganisation
Saco, LO och TCO går samman i en
ny gemensam biståndsorganisation,
Union to Union. Den nya organisationen
ersätter den tidigare LO-TCO Biståndsnämnd. Union to Union ska samordna
förbunden i det internationella fackliga
utvecklingssamarbetet. En viktig fråga
är att stötta det lokala arbetet med att
teckna kollektivavtal, och akademiker är
en växande grupp i många utvecklingsländer. Enligt Internationella valuta
fonden finns ett direkt samband mellan
starka demokratiska fackförbund och
jämnare fördelning av resurser i ett land.

WCPT ska kongressa tätare
Hittills har WCPT anordnat en världskongress vart fjärde år i något av de
111 medlemsländerna. I år hölls kongressen i Singapore. Sverige har varit
kongressvärd en gång, 1982. Vid årets
kongress fattades beslut om att i fram
tiden arrangera en vetenskaplig kongress vartannat år. Nästa gång blir i juli
2017 i Kapstaden, Sydafrika.

Nästan all sorts låg- och medel
intensiv träning ger patienter med
hjärtsvikt bättre livskvalitet och
färre inläggningar på sjukhus,
konstaterar SBU i en ny rapport.
HJÄRTSVIKT SBU har sammanfattat och
kommenterat en systematisk översikt från
Cochrane Collaboration om motion som
rehabilitering vid hjärtsvikt. Rapporten
visar att fysisk träning för personer med
hjärtsvikt ger bättre hälsorelaterad livskvalitet och minskar risken för sjukhus
inläggning med 25 procent. Fördelarna
var oberoende av graden av hjärtsvikt
och träningsupplägg.
– De flesta upplägg av låg- till medel
intensiv träning passar de flesta hjärtsviktspatienter, man behöver till exempel
inte ha specifika hjärtsviktsgrupper, säger
Agneta Ståhle, professor i fysioterapi vid

Karolinska Institutet och sakkunnig
i SBU:s granskning.
Hon hoppas att rapporten kan höja statusen för fysisk träning som rehabilitering.
– Det är många som skulle ha nytta av
det. Trots att kliniska riktlinjer förordar
fysisk träning vid hjärtsvikt visar det
nationella kvalitetsregistret Rikssvikt att
endast tre procent av patienterna fick det
som rehabilitering.
Agneta Ståhle konstaterar att kunskapen
om hur viktigt det är med fysisk träning
inte tycks ha slagit igenom. Hon är även
involverad i Socialstyrelsens arbete med
att se över de nationella riktlinjerna för
hjärtsjukvård som ska vara klara till hösten.
– Motion som behandling kommer att
få prioritet tre vilket innebär att det ska
ingå i behandlingen. För patienter med
kranskärlssjukdom kommer det att bli
prioritet två, säger hon.

FOTO: WCPT PRESS

Mer sällan till sjukhus med motion

Kari Bø fick finaste priset
Norska fysioterapeuten Kari Bø har fått
WCPT:s högsta utmärkelse, The Mildred
Elson Award for Outstanding contributions to physical therapy. Kari Bø är
professor i träningsvetenskap och fysioterapi vid Norges Idrottshögskola och
forskar inom området kvinnors hälsa,
närmare bestämt om bäckenbottendysfunktion och bäckenbottenträning.
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Helhjärtad
och hållbar
Hon går ”all-in” oavsett om det är att leda ett friskispass eller
en hel organisation. I sin nya bok berättar Anna Iwarsson om hur
aktiva omval kan göra vardagen helhjärtad och hållbar. Metoden
växte fram under tolv år som generalsekreterare för Friskis&Svettis.
Den gav henne också modet att bli frilansande opinionsbildare.
Det blåser väldigt friskt den soliga

vårdag när jag träffar Anna Iwarsson,
fysioterapeut och fri opinionsbildare inom
ledarskap, folkhälsa och hållbar livsstil.
Vi ses på Bistro Bromma, ett trendmysigt
café i ett av de vidsträckta villaområden
som breder ut sig utanför Stockholm.
För tre år sedan, efter tolv år som generalsekreterare för Friskis & Svettis, valde
hon att kliva av sitt uppdrag. Hon gick när
idrottsföreningen blomstrade.
– Vi hade över en halv miljon medlemmar
och hade för tredje året fått utmärkelsen
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bäst i träningsbranschen. Jag kände ”mission
completed”. Vår vision är att Sverige blir
ett rörelsebejakande samhälle och jag
tyckte att jag har bidragit till den utvecklingen. Men att jag hade gjort min del av
den berättelsen.
– Jag ville lämna mitt i ett steg, när jag
hade som roligast! ”Det är rörelse. Det är
Friskis & Svettis”, så tänkte jag, förklarar
Anna Iwarsson.
Skälet till att hon lämnade sitt ledaruppdrag var att ville fördjupa sig i ämnen
som ledarskap, livsstil och träning.

– Jag längtade efter att hinna tänka och
skriva och göra något av de ledarerfarenheter jag samlat på mig. Jag har en väldigt
strategisk blick och analyserar och iakttar
gärna skeenden inne i organisationer och
ute i samhället. Det ville jag använda i en
ny friare roll, säger Anna.
Först på prioriteringslistan var ett
större skrivprojekt inom ämnet ledarskap.
Och det har nu resulterat i en första bok av
två. Den första som ges ut i juni har titeln
Omval – hur du väljer om ditt liv och din
➤
karriär (innan någon gör det åt dig).

”Jag ville lämna
mitt i ett steg,
när jag hade
som roligast.”

Anna Iwarsson är ofta ute i löpspåret.
Kroppen tänker bra i rörelse, säger hon.
fysioterapi 5.2015

9

”Omvalet är till för
att ifrågasätta om du
just nu tar tillvara dina
förmågor på bästa sätt.”

➤

– Omval handlar om att medvetet och
aktivt välja om sin nuvarande situation eller
förändra sitt liv för att kunna utvecklas,
behålla sin lust och förbli genuint engagerad.
– Ett omval behöver inte leda till en stor
förändring. Omvalet är till för att ifrågasätta
om du just nu tar tillvara dina förmågor på
bästa sätt och om du lägger din tid på rätt
saker. Oavsett om omvalet förändrar din
situation mycket eller lite så kan det inspirera till att styra upp livet så att det du
väljer känns angeläget och meningsfullt,
förklarar Anna.
Hennes egen erfarenhet visar att både
individer och organisationer blir mer hälsosamma och hållbara genom regelbundna
omval. Metoden är uppbyggd kring sex
processburna arbetspass. (Se faktarutan!)
Flera av passen tjänar på att genomföras i en
kombination av fysisk aktivitet och inre
koncentrerad reflektion, berättar Anna.
– Kroppen tänker bra när den är i rörelse.
En längre ostörd promenad kan ge både
lugnet och koncentrationen man behöver
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för att möta sig själv. Att ta sig tid och ha
mod att möta sig själv, det är grunden för
att genomföra ett lyckat omval, betonar
Anna, som själv praktiserar regelbundna
omval för att utvecklas som privatperson
och yrkesmänniska.

Det var på en gympaledarkurs inom
Friskis & Svettis, som hon insåg att hon
ville bli sjukgymnast. Utbildarna var två
inspirerande sjukgymnaster inom idrottsmedicin.
– De var pedagogiska, roliga och generösa med sig själva och de fick ihop hjärna
och kropp, teori och praktik och byggde in
rörelse i undervisningen! Det var kunskap
som jag hade längtat efter! berättar Anna
sprudlande.
Hon började raskt plugga till sjukgymnast
på Karolinska Institutet men fortsatte att
vara engagerad som jympaledare i Friskis
& Svettis parallellt. Efter examen 1993
började Anna arbeta med akutmedicinsk
rehabilitering på Huddinge sjukhus.

Därefter blev hon chefssjukgymnast på
Rehabiliteringsmedicinska kliniken på
Danderyds sjukhus. År 2000 blev hon
generalsekreterare för Friskis & Svettis.
Egentligen hade hon inte alls tänkt byta jobb.
– Jag stortrivdes på min arbetsplats, jag
hade format ett bra arbetslag och vi hade
kul ihop, men jag kunde inte låta bli att
anta utmaningen!
Hennes uppdrag var tydligt: ”Du ska ut i
media och du ska resa in i organisationen.”
– Att komma ut i media då var inte svårt
och jag blev träningsspecialist i TV4. 2001
drev regeringen kampanjen ”Sätt Sverige
i rörelse” som bidrog till att mynta begreppet
30 minuter fysisk aktivitet om dagen.
Under det året satte vi världsrekord i jympa,
vilket fick stor medial uppmärksamhet.
Inåt var utmaningarna desto större,
berättar Anna. Många kände låg stolthet och
jämförde sig med trendiga träningskedjor.
– Det tog fem år av ett megastort internt
arbete för att förändra vårt synsätt på
oss själva.
➤

VAD ÄR OMVAL?
Omval handlar om att en till två gånger
per år aktivt välja om sin nuvarande
situation. Enligt Anna Iwarsson kan
omval göra både individer och organisationer mer hälsosamma och hållbara.
Metoden är uppbyggd kring sex arbetspass. Flera pass kan genomföras i en
kombination av fysisk aktivitet och inre
koncentrerad reflektion.
1. UPPVÄRMNING & FÖRBEREDELSER

4. LISTA DINA KONKRETA MÖJLIGHETER

En lyckad start på en omvalsprocess kräver förberedelser, precis
som inför en tuff arbets- eller träningsperiod. Ladda upp mentalt,
genomför ett startmöte och tydliggör ditt dilemma.

Efter arbetspass 1–3 har ett antal värdefulla dimensioner i ditt liv
blivit synliga, som du vill ha med i utvecklingen av ditt liv och
din karriär framöver. Nu går du in i en mer konkret fas där du tar
reda på vilka möjligheter till förbättringar som finns inom områden
du vill prioritera.

2. SJÄLVUTVÄRDERING AV DITT NULÄGE
Ta reda på varför du vill göra ett omval genom att genomföra
en grundlig självutvärdering. Där ingår att rita upp en uppriktig
bild av vilka områden som får din tid och ditt engagemang i dag.
Vilka viktiga livsdelar får för mycket eller för lite?
Vilka saknas helt?

3. BLICKA FRAMÅT MOT
DITT DRÖMSCENARIO
Utforska dina talanger och mejsla fram
ditt önskade drömscenario. Blicka
framåt mot mål som du
längtar efter att nå, eller miljöer
och samarbeten där du kan blomstra
och utvecklas. Ett arbetspass där
du prövar idéer och får inspiration
och mod till de nya steg du vill ta.

5. VÄGVAL & OMVAL
Dags för omval och beslut. Oftast leder omval till något av följande:
1. Du fortsätter som tidigare. Men via ett medvetet och aktivt
omval har du analyserat varför du vill ha det precis som det är
och gillar därför situationen lite mer.
2. Du fortsätter som idag men lägger till nya meningsfulla
dimensioner i ditt liv. Omvalet har gett insikter om vad du ska
göra för att öka ditt välmående i vardagen.
3. Du gör den radikala förändring du länge drömt om.

6. AVSLUTA & TRÄNA PÅ DET NYA
Avsluta ditt omval och sätt en punkt för processen denna gång.
Ett tydligt avslut behövs för att du ska kunna fokusera på att
utveckla och träna upp de strategier du behöver för att lyckas
med din nya ansats.

Nyfiken på
diagnostiskt
ultraljud?

– Prata med Medema först

www.medema.se | 08-404 1200
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Anna Iwarsson i debattagen på
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➤

Vägen dit var att möta de flesta ideellt
engagerade funktionärer och anställda
medarbetare i föreningarna. Jag reste runt
och ställde samma frågor under tre år:
”Varför är du med här?” ”Varför engagerar
du dig i föreningen?”
Anna såg en röd tråd i svaren. De handlade om tre olika dimensioner: en vilja vara
med och bidra och därmed få göra skillnad,
att få personlig utveckling genom att utföra
mitt uppdrag och att vi tillsammans kan
åstadkomma något som är större än vad
jag kan åstadkomma själv.
– Om alla de här tre dimensionerna uppfylls ger det ett ökat välmående på jobbet
och i livet, det visar aktuell forskning i dag
och det kunde jag ana redan då, säger Anna.
Andra avgörande insikter var att indivi-

12

fysioterapi 5.2015

FOTO: LOIS STEEN

OM … Anna Iwarsson

dens värderingar behöver stämma överens
med de värderingar som uttrycks i verksamheten.
– Om mina egna värderingar adderas till
det ledarskap som finns på arbetsplatsen,
då trivs jag och utvecklas. Och då utvecklas
även organisationen. Det blir en organisk
helhet, säger Anna som i dag brinner för
värdebaserat ledarskap.
Under dessa år lärde hon sig också vilka
förmågor en förändringsledare behöver
öva upp.
– Man måste ha modet att stå kvar. Och
vara uthållig. Jag är grym på uthållighetsträning rent fysiskt, men har blivit det
även som ledare.
Här är tilliten till processen och människorna avgörande, tycker Anna.
– För att en organsation ska utvecklas
behöver man ibland tillåta att det stormar
för att folk ska förstå: ”Så här vill vi inte ha
det hos oss.” Frustration kan bli en gnista
som ger ökad motivation för att göra förbättringar.
Föreningarna i landet hade också olika syn
på vilken inriktning verksamheten skulle ha.
– Den trögheten i en förändring är en

resurs tycker jag! Att våga vänta in alla, så
att alla är starklara. Fast några stått och
frustat i startblocken länge, medan andra
går och funderar på om de ens ska med,
säger Anna och fortsätter:
– När vi var färdiga och sjösatte vårt nya
budskap samtidigt, blev det en stor effekt
i hela landet. Otroligt att det blev så stor
skillnad, det var ju samma innehåll men
budskapet var nytt!

Men Anna mötte inte bara andra

människor. Hon mötte även sig själv och
fick se sin makt och sina drivkrafter som
ledare i närbild. Då sattes hennes eget
mod på prov, medger Anna.
– De första åren ville jag så gärna visa
att de valt rätt person för uppdraget. Jag
presterade mer och mer hela tiden: ”Titta
vad jag kan!” och ”Kolla hur innovativ jag
är!”. Visst fanns det inspiration och glädje
i det men jag minns ögonblicket när jag
förstod att jag hade blivit en bekräftelse
knarkare som behövde större och större
applåder för det jag gjorde.
Insikten blev en viktig vändpunkt och
gjorde att hon ville bli en bättre förebild,

en ledare som gav andra utrymme att växa
i ansvar.
Denna rymd av ledarerfarenheter, på
både ett personligt och ett professionellt
plan, vill Anna nu sprida vidare i sin nya
opinionsbildarroll. Hon är regelbundet
bokad som inspiratör på konferenser eller
inför strategiarbeten i både civilsamhälle,
offentlig sektor och näringsliv.
– Jag bidrar med ett ”utifrån-och-inperspektiv”, pratar ofta om trender och
tendenser i samhället och om hur en organisation kan arbeta med värderingar och
ökad hållbarhet.
Hon fungerar även som mentor åt chefer
med gedigen ledarerfarenhet inom näringsliv och ideella organisationer och har flera
olika styrelseuppdrag för olika idrottsoch studieförbund.

Förutom debutboken om omval ger
hon i höst ut en mer övergripande bok om
ledarskap och organisationskultur. Hon
skriver dessutom på en ny folkhälso- och
livsstilsrapport: Sitta är det nya röka, del 2,
som kommer i augusti. Den första delen fick
mycket uppmärksamhet och blev bland
annat grunden för ett av Fysioterapeuternas
seminarium på Almedalsveckan i fjol. Uppföljaren handlar om hur multitasking som
livsstil orsakar mental utmattning och vilka
faktorer som skulle kunna göra livet mer
hälsosamt och hållbart.
– Syftet med mina rapporter är att använda
tydliga hårda fakta för att slå hål på myten
om att vi är en välmående nation. Det gäller
somliga i befolkningen men definitivt inte
alla, eftersom det finns så stora socioekonomiska skillnader. Jag vill utmana synsätt,
debattera och påverka vårt samhälle i ett
rörelsepolitiskt perspektiv!

”Man måste ha modet att
stå kvar och vara uthållig.”

Dags för en ny
behandlingsbänk?
– Medema har favoriterna

www.medema.se | 08-404 1200

fysioterapi 5.2015

13

REPORTAGET

Text: Maria Hagström • Foto: Martina Holmberg

SYDAFRIKA:

MER STÖD
MINSKAR
MAMMORS
DESPERATION
14

fysioterapi 5.2015

Simangani Khumalo med sin son
Nkosivumile som har cerebral pares.
Jag har insett att han kan lära sig mer
än jag trott, säger hon.

Fysioterapi är långtifrån
en självklarhet i Sydafrika.
Snedfördelningen mellan
fattiga och rika, svarta
och vita är stor. På landsbygden är behoven störst.
Malamulele Onward är en
av de organisationer vill
förändra det. De behandlar
barn med cerebral pares och
utbildar deras föräldrar.
– Vi möter en stor
desperation hos mammorna,
säger fysioterapeuten
Gillian Saloojee.
Det var något fel på Nkosivumile

Fysioterapeuten Gillian Saloojee har startat
en organisation som sprider fysioterapeutisk
behandling samt stöd och kunskap till familjer
med funktionshindrade barn på landsbygden.

Khumalo. När hans tvilling sprang omkring
utanför huset och pratade i långa meningar,
sa Nkosivumile fortfarande inte ett ord.
Han kunde inte heller äta själv och kroppen
var slapp. Var det hans mammas fel? Ett
straff från Gud? Något som skulle gå över?
Folk undrade. Men mamma Simangani
Khumalo visste inte vad hon skulle svara. ➤
fysioterapi 5.2015
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Simangele och
Simolekuhle.

Mabuthelesi
och Londeka.

Lek är en del av behandlingen
under den två veckor långa
intensivträningen.

➤

I sju år gick hon ovetande om att hennes
son hade cerebral pares, trots att hon sökte
sig till sjukhuset för att få hjälp. Hon fick
inte något ordentligt förklarat för sig och
behandlingen gavs endast i grupp en gång
i månaden.
– Fysioterapeuten har aldrig haft tid
att förklara något individuellt för oss,
berättar hon.

Simangani Khumalo sitter nu på
en knallblå matta i Malamuleles terapicenter i Johannesburg, med sin nioåriga
son i famnen. De har rest långt för att
komma hit: 450 kilometer från Nqutu
i provinsen Kwa Zulu Natal på den syd
afrikanska östkusten. De har åkt från
landsbygden i en provins där arbetslösheten är hög, utbildningen dålig och
antalet hiv-smittade det högsta i Syd
afrika – cirka 40 procent. I Johannesburg
får de nu två veckors intensiv terapi och
utbildning.
Längs väggarna finns hyllor fyllda med
leksaker och hjälpmedel. På golvet sitter
två barn och kastar boll till varandra, samtidigt som mormor och moster stödjer
dem i ryggen och håller fast benen.
Simangan försöker få Nkosivumile att
vända blad i en bok och när han känner på
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det räfflade materialet bredvid den tecknade
traktorn i boken ger han ifrån sig ett förtjust
tjut. Simangani skrattar och säger att sedan
hon kom i kontakt med organisationen
Malamulele Onward känner hon sig glad
och fri. Men första mötet var en chock.
Det skedde för två år sedan under en
workshop organisationen hade på det lokala
sjukhuset i hennes hemort. Det var första

”Jag grät och skrek
rakt ut, det var
svårt att acceptera.”
Simangani Khumalo
gången hon fick höra om cerebral pares
och förstod att det inte gick att bota.
– Jag grät och skrek rakt ut, det var
svårt att acceptera, berättar hon. De flesta
mammorna grät på workshopen. Vissa
hade aldrig tagit sitt barn till en fysioterapeut, eftersom de hade varit rädda att ta
med sig barnet runt i samhället och för
vad folk skulle säga.
På den sydafrikanska landsbygden finns

varken tillräcklig förståelse för vad funktionshinder beror på eller bra tillgång till
vård. Fysioterapeuter på statliga sjukhus
har ofta för många barn att hjälpa och
måste ta emot dem gruppvis. Tvärtom är
det i städernas privata kliniker, där de
flesta fysioterapeuter i Sydafrika arbetar.
Endast en liten del av befolkningen har
tillgång till dem – de som har pengar.
Det finns försök att ändra på situationen,
bland annat har regeringen infört praktik
på landsbygden som en del av fysioterapiutbildningen. Det har gjort att fysioterapi
har tagits till områden som aldrig tidigare
haft det. Men det är svårt att få fysioterapeuterna att stanna, då de ofta har sina
familjer och liv i städerna. Det har startats
en intressegrupp som försöker inspirera
fler att jobba i fattiga områden och att få
universiteten att ha landsbygdsvänliga
kursplaner. Och det finns organisationer
som enbart jobbar mot landsbygden. En av
dem är Malamulele Onward.

Organisationen startades av fysioterapeuten Gillian Saloojee, som är specialiserad på barn med cerebral pares. Hon
har tidigare arbetat på både offentliga
sjukhus och drivit egen privat klinik.
Dessutom har hon varit elva år på sjukhuset

Även om beskedet att
sonen hade cerebral
pares var en chock
känner Simangani
Khumalo sig gladare
och friare nu när hon
har fått mer kunskap.

En släkting hjälper
till med gångträning.

i kåkstaden Soweto, som växte till en boplats
för miljoner människor under apartheid
och ännu finns kvar. Det var när Gillian
Saloojee såg hur mammor kämpade som
en idé började växa fram.
– Jag hade inte tid att sitta ner och prata
ordentligt med mammorna, jag träffade
inte dem och barnen tillräckligt ofta eller
ensamma. Som terapeut börjar man då
fundera på vad man egentligen kan erbjuda?
Gör jag verkligen någon skillnad?
Gillian Saloojee beslutade sig då för att
forska. Det blev en doktorsavhandling om
fysioterapi i resurssvaga områden, om att
försöka förstå föräldern, samt se om det ➤

Dags för stötvågsapparat?
– Medema vet vad du behöver

www.medema.se | 08-404 1200
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”Vi vill att
mammorna ska
ha rätt information
så att de kan stå
upp i sina familjer
och i sina lokala
samhällen.”
Gillian Saloojee

➤ fanns ett sätt att mäta effekterna av
behandlingen.
– Jag besökte flera sjukhus på lands
bygden och det jag fann där var en enorm
brist på resurser, och mycket desperation
hos mammorna, säger hon.

Ett sjukhus inspirerade henne särskilt

– Malamulele Hospital. Det ligger i en
liten stad i nordöstra Sydafrika vid gränsen
till Zimbabwe. Sjukhuset ger vård till en
befolkning på över 300 000 personer, men
där fanns inte en enda utbildad fysioterapeut. När Gillian Saloojee anlände för att
göra intervjuer till sin studie satt 30 mammor och väntade på henne. Dessutom kom
en buss med funktionshindrade barn från
ett lokalt center, där man hade hört rykten
om att det skulle komma en fysioterapeut
från Johannesburg.
– Varje intervju tog en timme, men föräldrarna väntade tålmodigt, de bara satt
där och sa: Vi vill berätta vår historia. Det
påverkade mig starkt. Hur skulle jag kunna
ta information från dem till min studie
och inte lämna något efter mig?
När Gillian Saloojee återvände till
Johannesburg samlade hon en grupp frivilliga fysioterapeuter, arbetsterapeuter
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På centret finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter
och logopeder. De möter 500 barn om året.
Christine och Lethokuhle i en träningssituation.

och logopeder, som ett år senare åkte till
Malamulele Hospital för att behandla
barnen under några dagar.
– Det var mycket för att stilla mitt eget
samvete, jag ville visa mammorna att jag
inte hade glömt dem, säger Gillian Saloojee.
Barnen fick fysioterapi varje dag, föräldrarna tränades och de tillverkade de
hjälpmedel som barnen behövde. Två
månader senare återvände de till sjukhuset.
– Vi var häpna över den utveckling som
då skett hos barnen. Ingen hade förväntat
sig att så mycket förändring var möjligt på
så kort tid, säger hon.
Det var då organisationen Malamulele
Onward började ta form. Nu har det gått
tio år och i dag har de en personal på nio

personer av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder, som tillsammans
jobbar aktivt med 500 barn om året i ett
flertal områden. De utför både uppsökande arbete och tränar och stödjer lokala
terapeuter.

Organisationen erbjuder även

”Intensive therapy blocks”, vilket innebär
att barn från fattiga områden kommer till
Johannesburg i två veckor för intensiv
terapi. Samtidigt får deras föräldrar
utbildning i hur de kan fortsätta programmet hemma och dessutom utbilda andra
föräldrar.
– Det är ett ”carer to carer program”.
Tanken är att föräldrar ska kunna bli en ➤

BEHANDLINGBÄNKAR
För dig som terapeut är behandlingsbänken viktig och med Chattanooga
får du en pålitlig partner. Montane och Galaxy erbjuder en serie stabila,
pålitliga och extremt funktionella bänkar om uppfyller alla dina krav.

Chattanooga Galaxy
Varje detalj på Galaxybänken är designad och utvecklad
för att hjälpa dig att leverera en professionell
behandling av dina patienter. Dessutom är den
enkel och komfortabel att använda
och arbeta vid.

Fysioterapi i Sydafrika
Sedan apartheid avskaffades har fysioterapin ökat inom
både offentlig och privat sektor, men systemet är fortfarande
till förmån till dem som har medel. Allmänheten kan få
fysioterapi utan läkarremiss, men tillgången är snedfördelad
mellan privat och offentlig sektor. Efterfrågan är stor men
fysioterapeuterna få. Cirka 80 procent av sydafrikanerna
vänder sig till den offentliga sektorn, där fysioterapin är
gratis, men det är endast 10–20 procent av fysioterapeuterna
som jobbar där.

FINANSIERING MED
BRA LEASINGAVTAL KAN ORDNAS
Kontakta våra produktspecialister
för mer information.

Fysioterapiutbildningen är en fyraårig kandidatexamen och
finns på åtta universitet i Sydafrika. När fyra års studier är
avslutade måste en fysioterapistudent arbeta i den offentliga
sektorn ett år innan hen får sin legitimation.
Utbildningen är dyr. För närvarande är de flesta fysioterapeuter i Sydafrika vita. Staten kan ge ett begränsat antal
stipendier till personer med socioekonomiskt svag bakgrund.
Men skolor i fattiga områden håller inte alltid den kvalitet
som krävs för att eleven ska få ett stipendium eller klara av
universitetstudier. Därför är det svårt att hitta fysioterapeuter
som är uppväxta på landsbygden.

Montane behandlingsbänk

Sydafrika
Pretoria
Johannesburg

Montanebänkarna från Chattanooga är utformade med
kvalitet, komfort, användarvänlighet och hållbarhet i
åtanke. Montane är en pålitlig behandlingsbänk som
tillgodoser alla dina behov och levereras ”inklusive allt”.
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Om jag ger honom det stöd som han behöver
för att sitta, är det då lättare för honom att
använda handen? säger Gillian och ber
Nkosivumile att lasta klossar på lastbilens
flak med mammas hjälp.

➤ resurs i områden som har brist på fysioterapi. Vi tränar föräldrar att ha workshoppar
för andra föräldrar. Informationen kommer
bäst från dem själva; de pratar samma
språk, de har liknande erfarenheter och
kultur. Mammorna har ofta haft egna
idéer om vad som har orsakat problemen,
många tror att de har gjort något fel. Vi vill
att mammorna ska ha rätt information så
att de kan stå upp i sina familjer och i sina
lokala samhällen, säger Gillian Saloojee.

Hon tror att föräldrar i de flesta fall fått
information om cerebral pares tidigare,
men däremot tror hon att det inte har
förklarats för dem på ett bra sätt som fått
dem att förstå.
– Vi brukar använda en metafor, en
berättelse om en energistation, berättar
hon. Om hur energistationen levererar
energi till ditt hem, som gör att du kan slå
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på din tv. Om din tv inte fungerar kan det
vara fel på energistationen. Vi ger dem ett
konkret exempel de kan relatera till och
pratar sedan om energistationen som
hjärnan och tv:n som barnets kropp. Kan
det vara så att benet inte fungerar för att
hjärnan är skadad?
Simangani Khumalo lyssnar uppmärksamt på information om olika grader av
cerebral pares. Hon svarar på frågorna
för att visa att hon förstått. Hon och
Nkosivumile har tidigare under dagen
tränat med en arbetsterapeut att klä av och
på sig kläder. Och nu ska de göra övningar
med Gillian Saloojee, som hämtar en leksakslastbil och sätter Nkosivumile i knät.
– Om jag ger honom det stöd som han
behöver för att sitta, är det då lättare för
honom att använda handen? säger Gillian
och ber Nkosivumile att lasta klossar på
lastbilens flak med mammas hjälp och

sedan själv få bilen att rulla ner
från bänken och krascha i golvet.
– Jag ger mycket stöd i början, sedan mindre och mindre
stöd så att han ska göra mer själv,
säger Gillian Saloojee.
Simangani Khumalo nickar. Hon
har varit här i två veckor nu och berättar
att hon lärt sig mycket om hur hon ska
kunna hjälpa sitt barn, till exempel att äta
själv med en specialformad sked.
– Jag har insett att han kan lära sig mer
än jag trott. Vi hade behövt det här för
länge sedan och jag skulle vilja komma
tillbaka hit igen, säger hon och skrattar
blygt. Men nu ska jag åka hem och lära
andra föräldrar det jag lärt mig. Det är så
många som är rädda och inte vet vad som
är problemet, och som inte kan svara på
folks frågor och påståenden. Förr hade
jag inga svar, det har jag nu.

Nyhet!

ACTIVE

Patella

Stabiliserar
patella i sidled
Öppen modell
Ventilerande
material

Nkosivumile tränar på
att äta med sked med
hjälp av sin mamma.

uttagbar,halvmåneformad plastskena
Mammornas
desperation
förbyts ofta till
glädje med mer
stöd och kunskap.

Organisationen Malamulele Onward
Malamulele Onward är en icke-statlig organisation som ger
specialiserad terapi (fysioterapi, arbetsterapi och logopedi)
och utrustning, och ger vårdgivare utbildning i fattiga landsbygdsområden i Sydafrika, där barn med svåra funktionshinder
som cerebral pares har liten eller ingen tillgång till terapi och
utrustning. Organisationen får inget statligt stöd, utan är
beroende av donationer. Malamulele betyder ”räddaren”.

Indbyggd pelott som
håller patella på plats

Vill ni veta mer? Kontakta kundsupport
042-25 27 01 kundsupport@camp.se
www.camp.se

www.camp.se
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Världskongress. Ingen kunde missa att fysioterapeuterna var i stan.

Fysisk aktivitet
omstridd behandling

Att lägga in fysisk aktivitet i behandlingsplanen för patienter
med levnadsvanerelaterade sjukdomar börjar bli självklart i Sverige.
På andra håll i världen är det fortfarande omstritt.
En av debatterna under WCPT:s

kongress hade fått titeln ”Exercise is
Medicine – fysioterapins vän eller fiende”.
Två läger, ett för och ett emot, fick argumentera och sedan lämnades fältet fritt
för kommentarer. Det blev en intressant
diskussion som blottlade stora skillnader
mellan olika länder, men kanske inte de
förväntade.
Exercise is Medicine® (EIM) är ett
amerikanskt koncept som påminner om
FaR®. Tanken är att primärvårdens läkare
och andra professioner ska införliva fysisk
aktivitet och träning som en naturlig del
av behandlingsarsenalen. Begrepp som
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fysisk aktivitet, träning och medicin behöver
synas. Vad är egentligen medicin?
– Träning är medicin, det fungerar
bättre än annan medicinering mot levnadsvanesjukdomar. Där handlar det i hög
utsträckning om att attityder och beteenden
behöver påverkas och det gör man med
hjälp av EIM, hävdade panelens Paul
Hodges från Australien.
– Men om man har direkt access till
fysioterapeuter, gynnar det verkligen
professionen att läkare använder EIM?
Kan de tillräckligt mycket om fysisk aktivitet och har de tid? Jag tycker inte att
man ska medikalisera träning för en frisk

befolkning genom att gör det till en förskrivningsfråga, menade Ann Moore,
paneldeltagare från Storbritannien.
Hon fick medhåll från Phil Page, panelens
amerikan. Han ansåg att fysioterapeuter
visserligen ska arbeta för ökad fysisk
aktivitet, men att det kan bli problem
med scope of practice om fysioterapeuter
ska ta sig an levnadsvanefrågorna.
– De kan för lite om det, och arbetet
med beteendeförändring tar tid från annat
patientarbete, och vem ska betala för det?
Det täcks inte av några amerikanska sjukförsäkringar, påpekade han.
– I Afrika dignar vi under bördan av

Text & foto: Hilda Zollitsch Grill

Mötesplats. De fann varandra i samtal om
ledarskap. Anna Pettersson, Fysioterapeuterna,
Aris Seferiadis, Sahlgrenska universitetssjukhuset
och Katri Partanen, Finska fysioterapeutförbundet.

Mångfald. Singapore är en smältdegel som
samlar många kulturer och folkgrupper.

Presslegitimation. Fysioterapi var
på plats under tre hektiska dagar.

Detta är WCPT

Förväntansfulla. Fysioterapeuterna representerades av fr.v. Helena Pepa,
Stefan Jutterdal, Anna Pettersson, Marie Granberg och Birgit Rösblad.

smittsamma sjukdomar som hiv/aids,
malaria och tbc. Den bördan toppas nu av
skenande levnadsvanerelaterade sjukdomar.
Så jag anser att EIM absolut ska medika
liseras. Behandlar man bara patologin gör
man skada, fastslog Linda Steyn, panelmedlem från Sydafrika.
Kommentarerna från publiken visade
att fysioterapeuter i Chile, Australien,
Slovenien och flera afrikanska länder på
liknande sätt som i Sverige arbetar med
beteendeförändring.
Anders Raustorp från Linnéuniversitet
i Kalmar beskrev arbetet med FYSS och
den evidensbaserade stegräknare som bli-

vit WHO:s modell för fysisk aktivitet, och
Pernilla Åsenlöf drog ner applåder när
hon berättade om den beteendemedicinska profilen på utbildningarna i Uppsala
och Västerås. Många undrade säkert hur
länge man i USA kan låta bli att betala för
det förebyggande arbetet kring levnadsvanor när man i till exempel Zambia och
Slovenien satsar för fullt.
Fotnot:
Exercise is Medicine® är ett koncept lanserat av
American College of Sports Medicine (ACSM)

World Confederation of Physical
Therapy, WCPT, är en icke vinstdrivande
organisation för fysioterapeutorganisationer som grundades den 8 september
1951, i skuggan av andra världskriget.
Endast en organisation i varje land kan
vara medlem i WCPT, man kan alltså
inte vara medlem som enskild fysioterapeut. Sverige har varit medlem
sedan starten. Nu, 65 år senare, har
organisationen 111 medlemmar och
representerar cirka 390 000 fysioterapeuter världen över.
WCPT arbetar bland annat med att
utforma rekommendationer, riktlinjer
och policydokument för utbildning
och professionsinnehåll. För medlemsorganisationerna kan detta ge god
draghjälp i dialogen med det egna landets politiker och myndigheter. 1996
instiftades den 8 september som den
Internationella Fysioterapins dag.
Sedan 1991 är medlemsländerna
indelade i fem regioner: Europa, Nordamerika och Karibien, Sydamerika,
Afrika samt Asien. De olika fysioterapeutiska inriktningarna representeras
i så kallade subgroups, till exempel
IFOMPT som hanterar frågor kring
manuell terapi. Även nätverk för olika
intressen finns, till exempel det alldeles nybildade WCPT Future som samlar unga fysioterapeuter i tidig karriär.
Här representerar tidigare studentordföranden Frida Eriksson Europa.

för att uppmuntra läkare att inkludera fysisk aktivitet
i sin behandlingsarsenal.
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Garden City. I Singapore
hittar man trädgårdar på
de mest oväntade ställen.
Till exempel på taken.

Bättre evidens 2025
med patienters hjälp

Hur den mest betydelsefulla evidensen ser ut år 2025 och vilken forskning som
profession och patienter har störst nytta av, det diskuterades på kongressens
sista dag. En slutsats var att god forskning vinner på patientmedverkan.

En framtidsspaning på hög nivå bjöd
en trehövdad panel på: Aimee Stewart,
ansvarig för kongressens vetenskapliga
program, Kari Bø, prisbelönt forskare
samt Philip van der Wees, forskare och
expert på riktlinjearbete. Vilken forskning
behövs bäst år 2025?
Kari Bø öppnade med en fråga:
– Vi har numera en ohanterlig mängd
evidens, men de multisjuka är dåligt täckta.
Ser vi en kris för evidensbaserad medicin?
Nej, någon kris tyckte ingen att man
kunde se, däremot ett behov av att anpassa
forskningen till den kliniska verkligheten.
– Evidensbaserad medicin är coolt, men
vi behöver komma vidare. Forskarna
behöver besvara de frågor som kliniker
efterfrågar och kunna presentera sina
forskningsresultat så att klinikern hittar
nyttan och stödet däri. Klinikerna kan
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å andra sidan inte gömma sig bakom att en
stor RTC-studie inte prickar situationen för
deras patienter helt och hållet, man måste
kunna individualisera sina behandlingar
och inte vara för rigid, menade Philip van
der Wees.
Aimee Stewart, med en bakgrund från
Sydafrika, påpekade behovet av anpassade
utfallsmått och interventioner för olika
kontexter.
– Vi behöver evidens anpassad för
utvecklingsländer, deras förhållanden och
kultur. Små resurser gör att vi måste kunna
visa att fysioterapi lönar sig när vi pratar
med beslutsfattare. Det kanske till och
med är så att den enkla, basala och resurssnåla vård som praktiseras i utvecklingsländer behöver bli modell för högutvecklade länder som dignar under växande
sjukvårdskostnader.

På många håll är tillgången på evidens
begränsad då det är dyrt att prenumerera
på vetenskapliga publikationer.
– Tillgängligheten är en barriär för
evidensbaserad medicin. Jag vill ha
”open access” år 2015, krävde en åhörare
från Irland.
Sammanfattningsvis kan man konstatera
att det finns ett gap mellan forskare och
kliniker som gör det svårt att implementera
forskning.
– Forskare och kliniker behöver designa
studier tillsammans. Man kan till exempel
göra en stor RTC-studie och interventionsstudier parallellt, föreslog en åhörare från
Australien.
Att god forskning vinner på patientmedverkan och patientcentrerade
utfallsmått rådde det stor enighet om
inför 2025.

Personcentrerad vård
– vad funkar för vem?
Personcentrerad vård
var ett debattämne under
WCPT:s kongress. Än är
det en bit kvar dit kunde
deltagarna konstatera.
Tid, pengar och en
paternalistisk syn på
patienten är hinder på
vägen, liksom valet av
forskningsfrågor.

Evidensbaserad praktik fungerar
i två parallella världar, patientens och
sjukvårdens. Så formulerade sig Guus
Meerhoof i en paneldiskussion om personcentrerad vård som leddes av svenska
Charlotte Häger, professor i fysioterapi
i Umeå. När patienten och vårdgivaren
lierar sig i ett gemensamt mål påbörjas en
gemensam resa och en sorts magi uppstår
som är svår att mäta. Genom att ta med
patientrapporterade utfallsmått i studier
kan man omvandla denna magi till evidens,
menade Guus Meerhof. Han pekade på
ytterligare två nödvändiga utvecklingsspår för att uppnå en mer personcentrerad
vård: att producera patientversioner av
nationella riktlinjer och att utnyttja modern
teknologi i högre utsträckning.
En forskare i panelen, Martin Björklund,
fysioterapeut och docent vid Umeå universitet, hakade på Guus Meerhofs resonemang
om evidens.
– Evidensen för fysioterapi är faktiskt
modest, kanske på grund av hur vi har
forskat. Men en ökande trend inom klinisk
forskning är patientmedverkan redan från
planeringsstadiet. Då kan vi ställa och få
svar på de riktigt relevanta forsknings
frågorna, påpekade han.
Åhöraren Judy King från Kanada

Debatt. PanelordförandenCharlotte Häger, som också ingår i WCPT:s vetenskapliga
kommitté, förbereder paneldeltagarna, fr.v. Guus Meerhof och Martin Björklund.
efterlyste däremot en mer filosofisk
diskussion.
– Vi är tillgängliga endast på kontorstid,
vi talar om för våra patienter när, vart och
hur de ska komma och vad de ska göra.
Det är ett paternalistiskt förhållningssätt
som inte har något med personcentrerad
vård att göra, det behöver vi fundera på.
Hon fick medhåll från Rajan Raju, bankir
från Singapore och patientrepresentant
i panelen, med egna erfarenheter av ryggmärgsskada.
– Att man behöver ordning och en arbetsgång inom sjukvården är lätt att förstå, men

man måste höja ribban för hur man ser på
patienten och förstå att man har med
människor att göra. Vi har en teknologisk
utveckling som gör det möjligt att föra över
och dela information mycket snabbt, det
borde ge alla möjligheter till ett mer holistiskt tänkande, inflikade han och fortsatte:
– Individens perspektiv är viktigt, alla
har ju olika mål, men som patient har jag
faktiskt ofta inte en aning om vilken behandling som är bäst. Hur ska jag kunna välja?
Frågan blev hängande i luften, men
många tänkte nog på hur viktig den
gemensamma resans magi är.
fysioterapi 5.2015
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Inget samband mellan stress och fetma

Både forskare och samhällsaktörer har länge
antagit att stress bidrar till utvecklingen
av fetma, särskilt bukfetma. Via ett stort
internationellt samarbete Prospective Urban
Rural Epidemiologic study (PURE) har forskare undersökt sambandet mellan stress och
fetma hos 125 290 personer i 17 låg-, medel-,
och höginkomstländer, varav omkring
4 000 personer från Göteborg och Skaraborg. I studien registrerades deltagarnas
vikt, längd, midje- och stussmått samt blodtryck. De fick sedan svara på frågor om bland
annat utbildningsnivå, rökvanor, kost, fysisk
aktivitet och tidigare sjukdomar. Genom en
enkät mättes också deltagarnas självrapporterade nivåer av stress och depression.
Resultaten visar att bland dem som inte
upplevde sig stressade hade 16 procent ett
BMI över 30 (det vill säga fetma). Bland de
som rapporterade en ständig stress var motsvarande andel 21 procent. Motsvarande
proportioner för bukfetma var 49 procent
hos de icke stressade och 54 procent hos

FOTO: COLOURBOX

Mer än hundratusen personer
i 17 länder har studerats för att finna
ett påstått samband mellan stress
och bukfetma. Slutsats: det finns
inget sådant samband.

Utvecklingen av fetma måste förklaras med andra faktorer än stress, enligt en ny studie.
de ständigt stressade. Men sedan siffrorna
justerats för skillnader i ålder, kön, fysisk
aktivitet, utbildning och region kvarstod
inga skillnader hos de båda grupperna, vare
sig när det gäller fetma eller bukfetma.
Studien visade också att de som rapporterade
depression bara hade en obetydligt ökad
förekomst av fetma och/eller bukfetma.

– I detta stora underlag hade stress en
mycket måttlig effekt på generell fetma.
Mellan stress och bukfetma såg vi inget
orsakssamband. Med andra ord måste
utvecklingen av fetma förklaras med
andra faktorer än stress, säger Annika
Rosengren, forskare vid Sahlgrenska
akademin.

Miljoner till hälsoekonomisk
forskning om ungas depression

Strategier för att förebygga
fatigue efter hjärtinfarkt saknas

Vetenskapsrådet ger 4, 6 miljoner till ett
nytt forskningsprojekt i Örebro som ska
utveckla en hälsoekonomisk modell för att
kunna se hur psykisk ohälsa i ungdomen
påverkar sjuklighet och samhällskostnader
i vuxen ålder. Forskarna ska även ta reda på
vilka förebyggande och tidiga insatser som
kan främja god psykisk hälsa och livskvalitet
i vuxen ålder. Tidigare har Vårdvetenskapligt
forskningscentrum drivit ett framgångsrikt
FOTO: COLOURBOX
dansprojekt där tonårsflickor med psyko
somatiska problem fick delta i dansgrupper under ett läsår.
– Om vi kan minska psykosomatiska besvär hos unga genom att
exempelvis arbeta mer hälsofrämjande i skolorna skulle många problem
förhindras eller minska, säger Lars Hagberg, hälsoekonom på Vårdvetenskapligt forskningscentrum i Örebro. Han driver projektet tillsammans
med Margareta Möller, adjungerad professor vid samma forskningscentrum, och Anna Philipsson, doktorand vid Uppsala universitet.

Varannan person som behandlas efter hjärtinfarkt drabbas
av en ”obegriplig kraftlöshet” som inte går att vila bort, så
kallad fatigue. Detta enligt en ny avhandling vid Sahlgrenska
akademin som även visar att symtomet förvärras av stress.
Patienterna upplever fatigue som det svåraste symtomet
efter en hjärtinfarkt. Men trots att symtomet påverkar patienterna mycket och leder till minskad fysisk aktivitet och en
sämre förmåga att hantera det dagliga livet så uppmärksammas
symtomet inte tillräckligt under rehabiliteringen.
Exempelvis saknas det strategier för att förebygga eller
minska symtomen, rekommendationer för behandling samt
information om vad fatigue innebär. Och de strategier som
individerna själva använder för att hantera tröttheten är inte
alltid framgångsrika, enligt doktoranden Ulla FredrikssonLarsson. Slutsatsen är att ett ökat och personcentrerat stöd
skulle vara till hjälp för många.
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Avhandling: Fatigue och återhämtning efter hjärtinfarkt,
Sahlgrenska akademin, 2015

Text: Hilda Zollitsch Grill AVHANDLING

En promille av läkarbesök
leder till FaR-recept
Gerthi Persson berättar att hon blev
en av eldsjälarna när FaR, fysisk aktivitet
på recept, infördes i Landstinget Blekinge.
Sedan sex år jobbar hon som FaR-strateg
i landstinget och konstaterar att det är
svårt för metoden att få fäste.
– Man brukar säga att 70 procent av alla
läkarbesök skulle kunna generera ett FaR,
men nu skrivs det recept endast vid ett av
tusen besök.
Det är alltså bara en promille av läkarbesöken som leder till ett FaR-recept. En
förklaring finner man i Gerthi Perssons
avhandling: Många allmänläkare tycker
helt enkelt inte att det är deras sak att
skriva ut recept på fysisk aktivitet.
Den första studien i avhandlingen
kom till i ett försök att få fler läkare att
förskriva FaR. En grupp allmänläkare
initierade receptförskrivningen men fick
sedan skicka patienterna vidare till fysioterapeut för vidare handläggning, medan
en kontrollgrupp läkare fortsatte enligt
rådande FaR-rutiner. Inte oväntat ökade
antalet recept förskrivna av allmänläkare
signifikant i den grupp som fick stöd
från fysioterapeut.
Gerthi Persson gick sedan vidare med
en fokusgruppstudie för att undersöka
allmänläkares syn på FaR. Deltagarna
i studien ansåg att information om vikten
av fysisk aktivitet visserligen tillhör
allmänläkarens ansvar men att de inte

prioriterar att förskriva FaR. Det
finns även en misstro mot metodens
effektivitet och mot evidensläget.
Många läkare tackade också nej till
att medverka i studien och tyckte
den var onödig.
– Jag tror att FaR kommer att bli
ett verktyg för annan personal än
läkare, och bäst lämpade är ju fysioterapeuter. Men läkarna är viktiga
att få med på tåget då de åtnjuter
stort förtroende från patienterna,
säger Gerthi Persson.
Övriga två studier i avhandlingen
berör somaliska kvinnors inställning till och erfarenheter av fysisk
aktivitet respektive hur fysiskt
aktiva de var mätt med accelerometer. Av studien framgår att det är en
heterogen grupp med stor variation
i utbildning, språk och ekonomi.
Det framgår också att den traditionella somaliska kulturen inte ger
incitament att röra på sig på fritiGerthi Persson, FaR-strateg i Landstinget Blekinge,
den – då vilar man, umgås och äter
har studerat läkares attityder till FaR.
god mat. Mätningarna med accelerometer visade att många av kvinnorna var stillasittande i elva till
tolv timmar per dag.
Persson som nu vill
– När kvinnorna såg resultaten
fortsätta med en
och fick information om fysisk aktivitet
studie med nya
ville de mäta igen. Så informationen fungmätningar.
erade som intervention, berättar Gerthi

SYFTE
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TITEL

Att undersöka allmänläkarnas inställning till FaR och
hur man kan underlätta och
öka förskrivningen av FaR,
samt somaliska kvinnors attityder till och erfarenheter av
fysisk aktivitet.

FaR har låg status och låg prioritet bland allmänläkarna, de vill ha stöd från till exempel fysioterapeuter i förskrivningen.
Somaliska kvinnor i Sverige löper stor risk att
utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar eftersom de
är fysiskt inaktiva och deras traditionella kultur
inte ger incitament för fysisk aktivitet på fritiden.

Physical activity as a treatment in primary
health care. The role of the GP and Somali
women’s views and levels of physical activity, Lunds Universitet, 2014.
Länk till avhandlingen:
http://www.lu.se/lup/publication/4779359
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Fysioterapeuten och FaR-strategen Gerthi Persson har i sin avhandling
studerat läkares attityder till att använda FaR och hur somaliska kvinnor ser på fysisk aktivitet.
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Multiprogram kan
hjälpa mot demens
Hur kan vi bromsa den kognitiva
försämring som hör åldrandet till?
Ett omfattande program med kostråd,
fysisk träning och hjärngympa kan
vara en lösning.

ÄLDRES HÄLSA Under två års tid har de
svensk-finska forskarna bakom denna stora
randomiserade kontrollerade studie följt
1 260 finländska män och kvinnor i åldern
60 till 77 år. Hälften av försökspersonerna
randomiserades till det breda interventionsprogrammet och hälften till en kontrollgrupp som enbart fick regelbundna hälsoråd. Samtliga försökspersoner bedömdes
vara i riskzonen för utveckling av demens
eftersom de uppvisade flera riskfaktorer.
Vid den initiala screeningen hade de dock
en normal eller något nedsatt kognitiva
förmåga.
I det omfattande programmet ingick
regelbundna möten med läkare, sjuk
sköterskor och annan vårdpersonal. Även
hantering av riskfaktorer för ämnesom-

sättningsproblem och hjärtkärlsjukdom
ingick. Man tog blodprov och pratade
återkommande om hälsosam livsstil,
hjärthälsa, vikt och kostvanor. Kognitiva
träningsuppgifter, hjärngympa, ingick
i programmet, liksom regelbunden fysisk
träning – såväl styrka som kondition.Efter
två år utvärderades återigen deltagarnas
mentala kapacitet via Neuropsychological
Test Battery, NTB. Testresultaten var då
betydligt bättre i interventionsgruppen,
med i genomsnitt 25 procent högre poäng.
På vissa områden var skillnaderna större:
För exekutiva funktioner, det vill säga
hjärnans förmåga att organisera och reglera
tankeprocesser, var poängen 83 procent
högre, och processhastigheten var 150 procent snabbare. Själva långtidsminnet föreföll däremot relativt opåverkat, även om det
fanns vissa skillnader mellan grupperna
även här.
Forskarna kommer nu att följa försökspersonerna under ytterligare sju års tid
för att undersöka programmets långtids-

effekter, bland annat beträffande risken
för Alzheimers sjukdom.
Ngandu T et al. A 2 year multidomain intervention
of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk
monitoring versus control to prevent cognitive decline
in at-risk elderly people (FINGER): a randomised
controlled trial. Lancet. 2015 Mar 11. E-pub.

Gåband under skrivbord sänker kognitiv prestation

ARBETSHÄLSA I försöket randomiserades
75 män och kvinnor till 45 minuters arbete,
antingen vid ett skrivbord med gåband eller
ett vanligt skrivbord. De 37 som arbetade på
gåband gick i långsamt tempo, ca 2,5 km/tim.
I gruppen uppmättes i genomsnitt en nioprocentig försämring av hastigheten i kognitiva processer, av uppmärksamhet och
arbetsminne (via Rey Auditory Verbal
Learning Test och en modifierad version av
Paced Auditory Serial Attention Test). De
gående skrev också långsammare på datorn
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Gåband under skrivbordet, visst är det
hälsosamt för den kontorsanställde,
men vad säger chefen? Kan vi arbeta
lika effektivt medan vi promenerar?
Nu visar en ny studie att prestationsförmågan påverkas negativt, men
mycket måttligt.

– 13 ord mindre per minut. Prestationerna
låg dock fortfarande inom det genomsnittligt normala.
Forskarna bakom studien konstaterar
att gåband inte innebär några dramatiska
försämringar i prestationsförmåga, och att
ett aktivare arbetsliv har många andra

fördelar. Bland annat undviker man det
farliga stillasittande som kan öka sjukligheten och förkorta livet med många år.
De nya rönen tyder på att gåbandet
lämpar sig bäst under arbete med kognitivt icke-krävande uppgifter, till exempel
läsning av e-post. Det gående arbetet
passar mindre bra vid uppgifter som
kräver mycket finmotorik, såsom att
skriva på tangentbord. Men det finns
många frågor kvar kring gåbandets föroch nackdelar. En som inte besvaras i
denna studie är huruvida prestations
försämringarna faktiskt kan tränas bort
genom regelbunden användning.
Larson MJ et al. Cognitive and typing outcomes
measured simultaneously with slow treadmill
walking or sitting: implications for treadmill desks.
PLoS One. 2015 Apr 15;10(4):e0121309.

Träning uppväger inandning av avgaser
Orolig för att träna i stan? De positiva
effekterna av träning väger upp de
negativa effekterna av ökad inandning
av föroreningar och avgaser, enligt
en dansk studie.
VARDAGSMOTION Vanor med regelbundna
promenader eller löpturer i stadsluft är
i längden bättre än att leva mer inaktivt.
Det konstaterar danska forskare som
undersökt risken för prematur mortalitet
i två större städer. Regelbunden fysisk
aktivitet förlänger livet. Tunga luftföroreningar förkortar det. Och fysisk aktivitet
leder till inandning av mer luft och därmed
ökad ackumulering av giftiga ämnen i
lungorna. Den danska studien inkluderade
över 52 000 personer i åldern 50–65 år,
boende i Århus eller Köpenhamn. Deras
träningsvanor och dagliga fysiska aktivitet
kartlades under åren 1993–1997. Graden av

exponering för luftföroreningar bedömdes utifrån
personernas hemadresser.
Forskarna observerade
20 procent färre dödsfall
före år 2010 bland dem som
tränade regelbundet jämfört
med bland dem som inte
gjorde det. Detta gällde
även för personer som
bodde i de mest förorenade
områdena, eller strax intill
högtrafikerade motorleder.
Viktigt är dock, poängterar
forskarna, att resultaten
kanske inte gäller för många
andra städer i världen, där
luften innehåller flerdubbelt så höga
avgasnivåer. Och rådet om att i mesta
möjliga mån försöka träna i parker eller
grönområden kvarstår.

Andersen ZJ et al. A Study of the Combined
Effects of Physical Activity and Air Pollution on
Mortality in Elderly Urban Residents: The Danish
Diet, Cancer, and Health Cohort. Environ Health
Perspect. 2015 Jan 27. E-pub.

Evidens saknas
för spinal tejpning

Falskt positiva resultat
för förbränning via irisin

Träning lindrar
cellgifters biverkningar

Tejpning, med elastisk kinesiotejp eller
mindre elastisk tejp, används ibland vid
ryggsmärta. Vissa menar att den ger en
bra biofeedback-effekt och kan påskynda
rehabilitering.
Nu har en systematisk genomgång av de
åtta mest välgjorda studierna på området
kommit fram till att det inte finns evidens
för att de vanligaste tejpningsmetoderna
minskar smärta eller funktionsnedsättning.
Varken elastisk eller icke-elastisk tejp kan
sägas vara bättre än placebo eller kontrollgrupp utan intervention. Kortsiktig smärtlindring kunde ses enbart för elastisk tejpning vid whiplash-associated disorders,
WAD, och icke-specifik nacksmärta. Effekterna var dock så små att de bedömdes som
kliniskt icke-relevanta. I genomgången
ingick behandlingsstudier av vuxna med
icke-specifik rygg- eller nacksmärta, myofasciala spinala smärtsyndrom eller WAD.

Att irisin skulle vara ett ”träningshormon”
eller ”förbränningshormon” kanske bara är
en myt, baserad på felaktig forskning. För
tre år sedan kom rön om att ett särskilt
ändfragment av ett muskelprotein skulle ha
en avgörande roll i omvandlingen av vitt fett
till energiförbrännande brunt fett. Proteinfragmentet döptes till irisin. Men nu ifrågasätts mer än 170 vetenskapliga studier som
kartlagt nivåförändringar av hormonet.
De antikroppar som använts för att mäta
irisin i blodet har visat sig vara mindre
specifika än man först trott. Metoden har
inte fångat in korrekta hormonnivåer, och
därmed inte heller hormonets roll i kroppens ämnesomsättning.
De bioteknikföretag som sålt den nu kritiserade utrustningen, liksom de forskare
som använt den, har inte känts vid möjligheten att deras antikroppar korsreagerat
med ”fel” blodproteiner. Att mätmetoden ger
falskt positiva resultat visas i en nyligen
publicerad studie från Duke university.

Cancerdrabbade kvinnor som tränar tolererar cellgiftsbehandling bättre än de mer
inaktiva, visar nya rön från Nederländerna.
Forskarna randomiserade här 230 bröstcancerdrabbade till tre olika grupper inför
cellgiftsbehandling. Grupp 1 följde ett
måttligt intensivt program med konditionsoch styrketräning. Passen handleddes av
sjukgymnast. Grupp 2 fick ta del av ett
lågintensivt hemträningsprogram. Grupp
3 utgjorde kontroll och fick sedvanlig vård.
Deltagarna i båda träningsgrupperna uppgav mindre trötthet,
illamående och smärta under tiden
för cellgiftsterapin. De kvinnor
som tränat mer intensivt tolererade behandlingen bäst. Bara
12 procent av dessa behövde
justera dosen cellgifter för att
klara av sin behandling. I kontrollgruppen
var motsvarande siffra 34 procent.

Vanti C et al. Effect of
Taping on Spinal Pain and
Disability: Systematic
Review and Meta-Analysis
of Randomized Trials. Phys
Ther. 2015 Apr;95(4):493-506.

Albrecht E et al. Irisin – a myth rather
than an exercise-inducible myokine.
Sci Rep. 2015 Mar 9;5:8889.

van Waart H et al. Design of the Physical exercise
during Adjuvant Chemotherapy Effectiveness
Study (PACES): a randomized controlled trial to
evaluate effectiveness and cost-effectiveness of
physical exercise in improving physical fitness and
reducing fatigue. J Clin Oncol. 2015 Apr 27. E-pub.
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Kurser 2015
A-kurs, Lumbalryggen

Göteborg
16-19 september
Ystad
30 september-3 oktober
Stockholm
6-7/11 + 20-21/11

B-kurs, Cervikal- och

Thorakalryggen
Göteborg
23-26 september
Ystad
11-14 november
Stockholm
25-28 november

C-kurs, Problemlösning,
workshops, nedre extremitet
Stockholm
6-9 oktober
D-kurs, Avancerad problem-

lösning, manuella tekniker,
övre extremitet
Stockholm
27-30 oktober

Examen
Göteborg

Senskadekurs

Stockholm

19 oktober

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud
från grundläggande kunskap om MDT till certifierad examen på en hög nivå. Våra kursledare
har internationell lärarexamen och är aktivt
verksamma inom MDT.
Anmäl dig idag och hitta inspirationen och
glädjen i ökad kunskap!

21 november

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se

Grundkurs i Linköping 18-19 nov 2015
Fortsättningskurs i Linköping 14-15 jan 2016
Du kan även anordna grundkurs på din hemort
Läs mer på vår hemsida!

www.teamvertigo.se

Information om kurser, datum och anmälan: www. akabutbildning.com
akab.utbildning@telia.com tel 0346-361 00, 070-304 87 96

MTT och KRT 2015
MTT
MTT
och KRT
2015
Kommunikation
smärta
i
Umeå
7-8/2, Lund 21-22/3,om
Göteborg
14-15/3

å d genom
å d genom
smärta.
smärta.

MTT
KRT 7-8/2, Lund 21-22/3, Göteborg 14-15/3
Umeå
Skellefteå 5-6/2, Lund 19-20/3, Göteborg 12-13/3
KRT
16-20
2015 12-13/3
Skellefteå
5-6/2,september
Lund
Göteborg
mer information
och 19-20/3,
anmälan:
www.holteninstitute.com
mer information och anmälan:
070 734 41 02 (Tom Arild Torstensen)
www.holteninstitute.com
070 734 41 02 (Tom Arild Torstensen) En röd t r

VENEDIG

En röd t r
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Kurs i Akupunktur för behandling av smärta!
AKAB Utbildning har bedrivit utbildning inom akupunktur sedan 1986.
AKAB erbjuder följande kurser:
Grundutbildning i akupunktur, Triggerpunkter/Dry Needling, Smärta små
barn samt spädbarnskolik, Akupunktur vid Kvinnohälsa, Öronakupunktur,
Akupunktur vid stressrelaterad ohälsa. Vi erbjuder en 2-dagarskurs om
utformning av träning vid smärta. AKAB kan även utbilda på din ort.

ortope dm e dic in ska
in sti tu te t

avancerad manuell terapi (amt)
-Ortopedmedicinsk diagnostik och behandling
-Ledmobilisering
-Differentialdiagnostik
-Avancerad mjukdelsteknik
ortopedmedicinska.se

KURSANNONSER

Smärtskolan
”Kunskap för livet”

KI UPPDRAGSUTBILDNING
Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa
SÖK
HÖSTENS
KURSER
NU

Evidensbaserad ledarutbildning för patientskola i
primärvården. Om smärta, vardagsbalans, fysisk
aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande
förändringar av livsstilen. För fysioterapeuter och
arbetsterapeuter i team. Skolan omfattar 4 gruppträffar plus en uppföljning. Allt material ingår. Kan tjäna
som grund för MMR.

Eftertraktade kurser
på avancerad nivå

När och var

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30hp
Ett steg mot specialistkompetens inom idrottsmedicin.

21-22 september i Göteborg,18-19 november i Stockholm,2015.

Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 7,5hp
Förstå och implementera socialstyrelsens nya nationella riktlinjer
gällande sjukdomsförebyggande metoder.

Led- och muskelrelateradade funktionsproblem OMT 30hp
Ett steg mot specialistkompetens inom ortopedisk manuell terapi.

För anmälan och mer information
www.reumautveckling.se
lena.tholsson@reumatikerforbundet.org

Magisterutbildning i demensvård för fysioterapeuter och
arbetsterapeuter 60hp
Unik webbaserad utbildning som ger ökad kompetens att
utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna
strategier för demensvård.

Boka en egen kurs!
Vi gör också kurser på beställning från olika landsting
på den plats ni bestämmer. Max 30 deltagare per kurs.
Kontakta: rolf.greiff@reumatikerforbundet.org

Information och anmälan:
ki.se/uppdragsutbildning

Utbilda dig i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Falun, Östersund, Luleå och Kalix

MediYoga Institutet. Läs mer:
www.mediyoga.se 08-21 03 30

Sveriges bästa kurser i manuell terapi
ReSet 28/8
FMT 2-4/9 & 30/9-2/10
Spinal Approach System 4-6/11 & 25-27/11

Kurser i ledmanipulation, mixad teknik
Besök vår hemsida för fullständigt
kursprogram och webbanmälan.
winback.se

Läs mer på spinalapproach.com
Nackbesvär - diagnostik och behandling

annons-winback-16delssida-88x25mm-3mmbleed.indd 1

(mina bästa tips)

Stockholm, 1 - 3 oktober 2015

Lärare: Danuta Krukowski, leg. fysioterapeut, MSc i OMT
OMT lärare Karolinska Institutet

www.sportorehabkliniken.se/bromma
Begränsad antal platser

2014-09-28 20:10:52

Sommarkurs i Mundekulla, Småland 2–5 juli.
Höstkurser:
Linköping 5 september.
Stockholm september.
Åmål 11–12 september.
LEDARUTBILDNING: start oktober 2015.
Tel: 0730–59 10 01. www.fridans.nu

Den ledande tidningen för fysioterapeuter

05.2015

Missa inte att annonsera
i höstens nummer av Fysioterapi!

printa med 78% via CutePDF Writer
AKTUELLT

Emma Stokes
ny WCPTordförande

VÄRLDSKONGRESS

Fysisk aktivitet
som behandling
omstritt i världen
INTERVJUN
UTBLICK SYDAFRIKA

Helhjärtad
och hållbar
genom omval

Mer glädje &
mindre desperation

Annonskontakt: Fredrik Eckerström · 08–505 667 81 · fredrik@ad4you.se

SE T I L
ATT DUL
SYNS!

när mammor på landsbygden får stöd av fysioterapeuter
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PLATS- & ETABLERINGSANNONSER

Vill du jobba hos oss?

Distriktsansvarig
säljare Stockholm
Vikariat sep. 2015 till sep. 2016
Läs mer på www.medema.se
Vi intervjuar löpande och rekommenderar att du skickar din
ansökan till jobb@medema.se så snart som möjligt!
Frågor om tjänsten besvaras av Filip Schönbeck på
08-404 1209 alternativt filip.schonbeck@medema.se.

Medema är Sveriges ledande leverantör av utrustning för fysioterapi och
friskvård. Vi är dotterbolag till Lojer Oy och erbjuder ett attraktivt sortiment
av produkter både från egen tillverkning och från kända leverantörer med
starka varumärken.

Tel. 08-404 1200 | info@medema.se | www.medema.se

Kollega sökes
Vi söker dig – fysioterapeut med egen etablering
eller auktorisation till våra nya lokaler i garnisonen.

Rehabiliteringsteamet söker:

Tre legitimerade
fysioterapeuter/sjukgymnaster

sökes

Sista ansökningsdag: 2015–06–30
Läs mer: www.bracke.se

Kollega/kollegor sökes
till fysioterapimottagning i Jakobsberg!
Väletablerad fysioterapimottagning med litet gym och
god patienttillgång. Du behöver ha egen etablering eller vara
auktoriserad (fr.o.m. 1/9 finns 1 fysioterapeut på mottagningen).
Maila till Marie Schött: kroppsverkstan@swipnet.se

Väl inarbetad praktik (17 år) på Kungsportsavenyn i Göteborg
till salu. 1–2 fysioterapeuter kan vara verksamma.I tränings
rummet finns 2 reformer och 1 cadillac, Stott Pilates. På grund
av pensionering säljer jag nu hela min rörelse samt etablering.
Kontakt: Louise Gregorsson 0708 – 154428
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Du erbjuds ett mycket gott patientunderlag och nära
samarbete med lokala läkarmottagningar och företag.
Du får ett eget rum och tillgång till gym i den
välutrustade och handikappanpassade lokalen.
För mer information kontakta Zorica Norstedt på 08 – 662 80 11 eller
på info@stureplanssjukgymnastik.se · www.stureplanssjukgymnastik.se

Sjukgymnast/Fysioterapeut
med egen etablering sökes till
väletablerad klinik i Ängelholm.
Kontakta: Anna Chevallay
0722-350725/anna@fysioteamet.se

Sjukgymnast/Fysioterapeut!?

Tre behandlingsrum finns att hyra på
Hälsa & Spa Hotell Erikslund i Ängelholm.
Hör av dig till Carina Hammarstrand
om du vill veta mer 070-626 72 03
www.hotellerikslund.se
physiochraft@telia.com

PLATS- & ETABLERINGSANNONSER

Leg. fysioterapeuter sökes till
Capio Artro Clinic Rehab

• Du som är specialist inom området ortopedi,

											idrottsmedicin eller OMT

• Du som har en klar magisterexamen och har

											en godkänd studieplan

Läs mer på www.capioartroclinic.se
under ”Lediga Jobb”

vill du arbeta
i stuvsta/huddinge?
Har du auktorisation
eller etablering?

Välkommen till HF-Center och till 4 kollegor
i godkända lokaler med träningsmöjligheter.
Mkt stort patientunderlag!
Goda kommunikationer.
Kontakta: Anita Barrsveden
Telefon: 070–483 43 81

hf
center

VILL DU VARA MED OCH STARTA NY KLINIK?
Du är fysioterapeut/sjukgymnast med etablering, auktorisation
eller enligt övergångsreglerna för auktorisation. Ort: Stockholm.
Du väljer det som passar dig: delägare eller arrendator/hyresgäst.
Kontakt: startaklinik@gmail.com eller 0733-621966

Fysiokliniken Kungsholmen växer!
Vi söker nu 1–2 sjukgymnaster med auktorisation
eller egen etablering. Mycket gott patientunderlag.
För mer information: Claes Betsholtz, tel: 08–30 96 55
e-post: info@fysiokungsholmen.se • www.fysiokungsholmen.se

www.skanlab.se
info@skanlab.no
0525 36915
Skanlab 25 Bodywave® • Skanlab Laser™ • Elektroterapi • Stötvåg • Service • Finans

säljes

PRODUKTANNONSER

Redcordmodul workstation

Professional 2 (Triple). Allt i mycket gott skick.
Säljes pga flytt. Pris: 11 000 kr (Nypris: 46 300 kr). Finns i Stockholm på
Stureplans Sjukgymnastik. Men kan också hämtas i Göteborg.
Info: Marianne Lundberg 0709 –15 08 48 · e-post: marre.lundberg@telia.com

Följ Fysioterapi
på webben!

www.fysioterapi.se
fysioterapi 5.2015
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Officiell Mässtidning för Fysioterapi 2015

Exklusivt erbjudande
för utställare på Fysioterapi 2015
Aktuella annonsformat
Trippelpaketet
Boka tre annonser, betala för två!

Helsida

Du som utställare exponeras i tidningen före mässan (nr 7–15),
i mässtidningen (nr 8–15) samt i numret där all rapportering från
konferensen publiceras (nr 9–15). Dessa exklusiva trippelpaket
säljs i ett begränsat antal.
Sista bokningsdag är 24 augusti 2015.
· Helsidesannons i nr 7, nr 8, nr 9:
Pris: 47 800 kr (Du sparar 23 900 kr)
· Halvsidesannons i nr 7, nr 8, nr 9:
Pris: 33 200 kr (Du sparar 16 600 kr)
· Kvartssidesannons i nr 7, nr 8, nr 9:
Pris: 19 800 (Du sparar 9 900 kr)

210 x 270 mm
+ 5 mm utfall
Satsyta
180 x 228 mm

Halvsida

Liggande
180 x 112 mm

Halvsida

Stående
88 x 228 mm

Mässtidningen

15 procents rabatt på din annons!

Du som utställare exponeras i Fysioterapis mässtidning (nr 8–15)
som ges ut några dagar före Fysioterapi 2015.
Sista bokningsdag är 14 september 2015.
· Helsidesannons i Mässtidningen, nr 8:
Pris: 20 300 kr (Du sparar 3 600 kr)

Kvartssida
Kvartssida

Stående
88 x 112 mm

Liggande
180 x 54 mm

· Halvsidesannons i Mässtidningen, nr 8:
Pris: 14 100 kr (Du sparar 2 500 kr)
· Kvartssidesannons i Mässtidningen, nr 8:
Pris: 8 400 (Du sparar 1 500 kr)

Frågor om erbjudandet? Kontakta Ad 4 you!
Fredrik Eckerström, Ad 4 you Media AB.
e-post: fredrik@ad4you.se · tel: 08–505 667 81

Vill du bli utställare? Kontakta Fredrik!

Fredrik Lundkvist på Springconf ansvarar för utställningen på Fysioterapi 2015.
Tel: 08–610 07 36 · e-post: fredrik@springconf.com

VILLKOR FÖR OVANSTÅENDE ANNONSERBJUDANDEN:

SE
AT TILL
T
SYN DU
S!

Rabatterna gäller endast kunder som är utställare på Fysioterapi 2015, Stockholm Waterfront Congress Center, 21–23/10, 2015.
Utställarannonser bokas via konferensens hemsida www.fysioterapi2015.se i samband med bokning av utställarplats.
fysioterapi
5.2015
I samband
med bokningsbekräftelsen
skickas all information om materialleverans ut.
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Kryssa och vinn 2 biobiljetter! Svara senast 22 juni 2015.

Maila lösningen från den gula raden och din adress till fysioterapi@fysioterapeuterna.se och delta i utlottningen
av 2 biobiljetter! Rätt lösning i nr 3–15: HÅLLER SIG SJÄLV OM RYGGEN. Vinnare: Jessica Edvinsdotter, Örebro.

arbergo.se

GÖR ETT
LÄTTARE
AVTRYCK

En ergonomisk arbetsplatsmatta gör att man automatiskt
och omedvetet byter kroppsställning, så att belastning på
häl, knän och ländrygg minskas markant och dessutom
stimuleras blodcirkulationen i ben och fötter. Detta minimerar risken för belastningsskador och sjukfrånvaro samt
ökar produktiviteten. Vi tillverkar ergonomiska arbetsplatsmattor utifrån dina behov.

KONTAKTA OSS!
Ring oss på 0911-76 660 för oﬀert och mer information
eller besök arbergo.se för att se sortimentet.
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Lösningar till gamla korsord? www.fysioterapi.se

LAGAS
MEST
SMÅBITAR I
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Ansvar, mod och fantasi
– ledord för vår värld
Att få delta i WCPT:s världskongress för
fysioterapeuter i maj var en stor och berikande
upplevelse. Både de fackpolitiska överlägg
ningarna och den efterföljande vetenskapliga
kongressen präglades till stor del av de möjligheter som fysioterapeuter kan tillföra hälsooch sjukvården och samhället. Fysioterapeuter
från jordens alla hörn möttes, samtalade,
presenterade, nätverkade och firade i ett hett
och välkomnande Singapore. I en del länder
finns det bara ett fåtal fysioterapeuter medan
professionen i andra länder är väletablerad.
Som exempelvis Sverige där vi har en lång och
rik tradition i landets hälso- och sjukvård och
kan jobba på bred front. Det märktes i Singapore
där gruppen med deltagare från Sverige,
129 personer, var bland de större.
Jag inser att den vision som vi har i Sverige
är lika aktuell världen över. Fysioterapeuters
insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Men det blev också tydligt för mig att vi
behöver arbeta ännu bättre för att bli självklara,
och för att finnas i position att bli lyssnade till.
Nytillträdda ordföranden i WCPT, Emma Stokes,
fick en Pippi Långstrump-docka som gåva från
oss i Fysioterapeuterna och jag skickade också
i mitt tal med tre användbara ledord till en
nytillträdd ordförande. Orden är hämtade från
min hembygd Vimmerby och Astrid Lindgrens
författarskap: ansvar, mod och fantasi.
För att leda kunniga och kompetenta fysio
terapeuter behövs ansvar, men också en rejäl
portion mod. I en värld där fysisk inaktivitet
utgör en av de största riskerna för tidig död
behöver fysioterapeuters insatser bli självklara
i många delar av samhället. Och för att uppnå
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detta behövs mod, men också fantasi. Pippi
Långstrump var en flickrebell, påhittig och orädd
och med oanade krafter. Jag tror Pippi kan vara
en bra förebild för ledare.
Det var därför en speciell känsla när Emma
Stokes vid kongressens avslutning, i sitt första tal
som ordförande, och inför fysioterapeuter från
jordens alla hörn, höll upp Pippi Långstrumpdockan och förkunnade tre ledord som kommer
att finnas med i hennes ledarskap och i det
kommande strategiska arbetet i den nya styrelsen
i WCPT: ansvar, mod och fantasi.
Kanske kan vi ha glädje av dessa ord också i vårt
fortsatta påverkansarbete, inte minst inom området jämlik hälsa, som kommer att vara i fokus för
förbundets engagemang i Almedalen, om några
veckor. Som fack- och professionsförbund vill vi
ta vårt ansvar genom att samverka med andra, vi
vill vara modiga och utmana samhället till mer
rörelse och fysisk aktivitet och vi vill använda all
vår fantasi, för att hitta nya möjligheter.
Nu skickar jag passningen vidare till ansvariga
ledare i kommuner, landsting, riksdag och
regering. Hur vill ni använda orden ansvar, mod
och fantasi?
Och sist men inte minst skickar jag passningen
till dig som läsare: Använd din fantasi för att ta
vara på den svenska sommaren på bästa möjliga
sätt. Trevlig sommar!
stefan jutterdal
Förbundsordförande
PS: Följ mig gärna på twitter och blogg:
www.twitter.com/stefanjutterdal
www.stefanjutterdal.se

Dags att beställa material
till Fysioterapins Dag!
Beställ kostnadsfritt material från
förbundet till Internationella Fysioterapins Dag den 8 september. Senast
måndagen den 24 augusti behöver vi
din beställning för att materialet ska
hinna komma fram i tid.

www.fysioterapeuterna.se/fysioterapinsdag

Påminnelse:

Seminarium i kvalitetsoch ledningssystem
Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB bjuder i höst in till ett
heldagsseminarium som ger dig som företagare kunskaper och verktyg för
att följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen och de föreskrifter som styr din
yrkesutövning och verksamhet. Seminariet utgår från gällande lagstiftning
med vidhörande föreskrifter som du som yrkeutövare har skyldighet att följa.
» Genomgång av kvalitets- och ledningssystem i fysioterapeutisk verksamhet med
utgångspunkt i föreskriften SOFS 2011:9.
Systematiskt patientsäkerhetsarbete,
avvikelserapportering m.m.
» Journal och journalskrivning med
utgångspunkt från patientdatalag SFS
2008:355 samt SOFS 2008:14. Vad menas
med säker informationshantering?

» Patientsäkerhetsberättelsens
upprättande och innehåll.
» Debitering enligt ”nationella taxan”.

Orter och datum
Göteborg
Stockholm
Malmö		

16 september
17 september
14 oktober

Anmäl dig på
www.fysioterapeuterna.se/ledningssystem

• Landstingens ekonomiska underskott kan minskas om fysioterapeuter används bättre inom hälsooch sjukvården. Det skriver
ordförande Stefan Jutterdal i en
debattartikel tillsammas med lokala
företrädare för Fysioterapeuterna.
(Dagens Samhälle 27 mars,
Västerbottenskuriren 9 april,
Corren 27 april)
• Många spädbarn har en svagare
halsmuskel på ena sidan. Några blir
raka och starka bara av att ligga
mycket på mage och träna nacken,
andra behöver behandling. Många
spädbarn tillbringar alldeles för
lite tid på mage i dag, anser barnfysioterapeuten Ulrika Myhr.
(Svenska Dagbladet 20 april)
Omvärldsbevakaren hittar du på:
www.fysioterapeuterna.se/
omvarldsbevakning

Kontakta mig!

Jag är är informationsansvarig
på Fysioterapeuternas
kansli och ansvarar för
dessa sidor.
Kontakt:
Tel: 08–567 06 117
peter.karlsson@fysioterapeuterna.se
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Exempel på material att beställa:

Ur kursinnehållet:

• I ett försök med tidig rehabiliteringsvård i hemmet för äldre, som
Region Gotland gjort, har både de
äldres hälsa blivit bättre och kostnaderna för hemtjänst och annan
sjukvård minskat. Rehabiliteringen
lönar sig, säger sjukgymnast Eva
Hällgren. (P4 Gotland 4 maj)
• Läkarfacket och Fysioterapeuterna
i Västernorrland kräver skadestånd
av landstinget. Dels till tre skyddsombud och dels till de två Sacoförbunden, på totalt 375 000 kronor.
Det här är en markering från oss.
Vi har inte lyckats komma fram på
annat sätt, säger Elisabeth Haraldsson i Fysioterapeuterna, huvudskyddsombud på Sundsvalls sjukhus. (Sundsvalls Tidning 3 maj)

Var med och fira Fysioterapins Dag. Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster
kommer att finnas på torg, köpcentrum,
sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad
fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.
I år fortsätter vi sprida budskapet från förra
årets valmanifest: Fysioterapeuter som
första instans för patienter med besvär
i rörelseorganen, samt information om
namnbytet.
Folder: Fysioterapeuter som första instans
Vykort och affisch: Fysioterapeut – nytt
namn på yrket sjukgymnast
Broschyr: Vi fysioterapeuter finns till för dig
Broschyr: Våra kroppar är gjorda för rörelse

Omvärldsbevakaren
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4

Fysioterapeuterna representeras
ofta i olika samverkansgrupper,
till exempel lokala Sacoråd, där
representanter från olika Saco
förbund ingår.

Sacorådet bör ha god kännedom om

vad varje enskilt förbund som företräds
har för synpunkter och ställningstaganden
i olika frågor. Då Saco inte utgör en part
kan dock aldrig ett Sacoråd underteckna
kollektivavtal eller kalla till förhandling
i Sacos namn. Sara Eliasson företräder
Sacorådet i Region Kronoberg sedan
ett år tillbaka.
Hur började din fackliga ”karriär”?
Efter examen 2004 fanns ingen tanke på
att engagera mig fackligt. Efter några år
inom primärvården började tanken gro,
”Hur kan jag påverka mig situation?” Vid
flytten till Kronoberg 2009 träffade jag vår
distriktsordförande vilket ledde till plats

Vad gör en representant
för ett Sacoråd?
som ledamot i distriktstyrelsen
och förhandlingsrådsledamot
2011. Jag kände ”Wow! Vad
kul det här är!”
Hur blev du utsedd till
Saco-representant?
Under våren 2014 blev jag
tillfrågad att arbeta på Sacouppdrag. Då var vår yngsta
son bara en månad gammal.
Utan tvekan anmälde jag mig intresserad.
Tänk vad roligt att få lyfta frågor och
påverka på ännu högre nivå! I juni månad
fick jag förtroendet av resterande Saco
förbund.
Vilka är dina målsättningar i ditt
fackliga arbete för 2015?
I år skrivs samverkansavtalet om i Region
Kronoberg. Texten i avtalet är en viktig
grund, men att avtalet efterlevs i dess
intentioner anser jag är än viktigare.

FOTO: PRIVAT
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Artikelserie om
olika fackliga uppdrag

Genom att utgå från positiva målbilder,
visa ömsesidig respekt och arbeta mot ett
gemensamt mål finns det möjligheter att
föra bra diskussioner, vilket gynnar både
patienter, medarbetare och verksamheten
i stort.
Vilka tre tips vill du skicka till en medlem
som är ny i sitt fackliga uppdrag?
Diskutera gärna med andra, då får du ett
bredare perspektiv, gå in med en positiv
attityd och våga stå på dig.

Datum för nästa kongress

Sök a-kassa via webben

Gå med i Prideparaden 1 augusti

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att
nästa kongress ska äga rum den 19–20
november 2016 i Stockholm. Kongressen
är Fysioterapeuternas högsta beslutande
organ och samlas vart fjärde år i november.
På kongressen tar 85 valda ombud beslut
om förbundets inriktning för den kommande
mandatperioden 2017–2020, inklusive val
av ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen.
www.fysioterapeuterna.se/kongress2016

Nu kan du som är medlem i Akademikernas
a-kassa söka ersättning direkt på webben.
Denna möjlighet gör att a-kassans handläggare kan handlägga ärenden snabbare,
bland annat genom att handlingarna kommer in i systemet redan samma dag. Du
loggar in på Mina sidor med e-legitimation.
På Mina sidor kan du fylla i dina kassakort,
se dina utbetalningar och skicka meddelanden till handläggarna.
www.aea.se

Liksom förra året planerar Fysioterapeuterna att tåga i Stockholm Prides parad
lördagen den 1 augusti med banderollen
”Stolta fysioterapeuter”. Alla deltagare
som går i paraden tillsammans med
Fysioterapeuterna får en pikétröja och
en överraskning. Anmäl ditt intresse via
webben. Vi behöver din anmälan senast
torsdagen den 25 juni för att hinna
beställa pikétröjor.
www.fysioterapeuterna.se/pride
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Jag jobbar på en liten enhet där
vi pusslar för att alla ska kunna
få semester enligt önskemål.
Tre av våra kollegor har nu sagt
att de ska vara föräldralediga hela
sommaren. Nu säger vår arbets
givare att vi kanske bara får tre
veckors semester i sommar. Får
det vara på det här sättet?
SVAR

Både föräldraledighetslagen och seme
sterlagen
är lagar vars syfte är att skydda den anst
älldes
rätt till ledighet. Det är upp till din arbe
tsgivare
att se till att alla får sin lagliga rätt tillgo
dosedd.
Arbetsgivaren ska se till att det finns vika
rier.
Ni som är anställda ska inte ställas mot
varandra.
Enligt föräldraledighetslagen finns en ovill
korlig
rätt att ta ut hel föräldraledighet. Rättighe
ten
kan användas fram till barnet fyller åtta
år, eller
går ut första klass, beroende på vad som
inträffar
sist. Semesterlagen ger rätt till fyra samm
anhängande veckors ledighet under perio
den
juni–augusti.

Har du en fråga du vill få publicerad
tillsammans med svar i tidningen.
Maila peter.karlsson@fysioterapeuterna
.se

WCPT Future Network
Tidigare studentordförande Frida Eriksson
ingår i ledargruppen för det nystartade
nätverket WCPT Future Network. Syftet
med nätverket är att engagera, uppmuntra
och främja utbyte av idéer och aktiviteter
av gemensamt intresse för studenter och
nyexaminerade fysioterapeuter från olika
delar av världen.
www.fysioterapeuterna.se/natverk

REFLEKTERAT

Vill du skriva en krönika, kontakta Peter Karlsson:
peter.karlsson@fysioterapeuterna.se

Vibrerar av lust att
ge mig ut i verkligheten
Som student på termin 5 på fysioterapeututbildningen pendlar jag
ibland mellan hopp och förtvivlan. Mellan den ljusaste framtidstro och
en känsla av hopplöshet. När jag sitter på föreläsningar och lyssnar till hur
duktiga fysioterapeuter med år av klinisk erfarenhet engagerat berättar
om hur fysisk aktivitet, träning och aktiva behandlingsmetoder kan bota,
lindra och ännu hellre förebygga skador, sjukdomar och smärta, ja då är
det nästan som att det vibrerar i kroppen. Vibrerar av glädje och stolthet
över mitt val av utbildning och över mitt framtida yrke. Vibrerar av lust
att ge mig ut i verkligheten för att påverka, förändra, stötta och hjälpa.
Men ibland smyger sig den där andra känslan på, känslan av hopplöshet.
Trots att mängder av studier visat att många av våra vanligaste folksjukdomar är livsstilsrelaterade och att en ökad fysisk aktivitetsnivå många
gånger är det mest effektiva sättet att förebygga och behandla dessa, är
min bild att det är mediciner och passiva behandlingar som dominerar.
För man släcker hellre bränder där de uppstår än att brandsäkra i förväg.
För det är lättare att tänka kortsiktigt än långsiktigt och det är lättare att
lägga en budget för enkla insatser som snabbt kan utvärderas. Därmed blir
det också svårt att få resurserna att räcka till åt det som man egentligen
vet hjälper på lång sikt.
Min dröm om framtiden är att fysioterapeuter ska finnas till hands
för alla och i alla olika skeden av livet för att bidra till rörelseglädje och
förebygga ohälsa. För barn och ungdomar, för elitidrottare och motionärer,
för den gravida eller nyförlösta kvinnan, för kontorsarbetaren och för
brandmannen, för de gamla som vill ta sig ut men inte vågar för risken att
falla är för stor. För att vi med vår kunskap om kropp och rörelse med
individanpassad träning kan förebygga skador, smärta, sjukdomar och
psykisk ohälsa innan det uppstår och på så vis minska såväl lidande som
samhällskostnader och samtidigt bidra till ökat välmående och livskvalitet.
Jag vill självklart inte att vi ska sluta släcka bränder och jag vill absolut
inte bidra till en kultur där träning och fysisk aktivitet blir ytterligare ett
krav eller stressmoment i någons redan stressade och kravfyllda vardag.
Men jag hoppas att jag som blivande fysioterapeut tillsammans med hela
yrkeskåren ska få en naturlig plats i folks vardag, inte bara för att
behandla och rehabilitera när olyckan väl varit
framme, utan framför allt för att förebygga. Och
jag hoppas att den drömmen inte är för naiv.

Martina Granström

FOTO: PRIVAT

FRÅGA FACKET

fysioterapeutstudent vid Göteborgs universitet
och OS-simmare med flera
SM- och EM-medaljer som merit.
fysioterapi 5.2015
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA

Texter skickas till peter.karlsson@fysioterapeuterna.se. Sektionerna finns på: www.fysioterapeuterna.se/sektioner

Mekanisk Diagnos & Terapi

Temadag 3/9 för dig som håller på med eller
planerar forsknings- och/eller utvecklingsarbete inom intensivvård. Dagen leds av
specialistsjukgymnasterna Maria Sehlin
(med dr), Umeå och Anneli Thelandersson, Göteborg. Du förväntas presentera
ditt pågående eller planerade projekt och
delta i diskussioner och kunskapsutbyte.
Kom ihåg att söka sektionens stipendium
senast 1 september.

Har du koll på det SENaste? Kanske dags
att uppdatera dig om de senaste rönen kring
överbelastningsskador i senor? Ta del av
den mest aktuella forskningen från forskningseliten från bland annat Sydafrika,
Australien, Spanien samt inte minst Sverige.
Nästa senskadekurs går 19/10 i Sthlm.
Missa inte heller den internationella
MDT-konferensen i Köpenhamn 4-6/9.
Mer info på mckenzie.se

Fysisk aktivitet & idrottsmedicin Neurologi
Aktuella kurser: Block 2b på Artrokliniken
2–4 september; Block 2b i Lund 16–18/9;
Kurs Sahrmann – länd/bäcken tillsammans
med Sektionen för OMT den 25–26/9
i Västerås; Block 3 Idrottsryggen 14–16/10
i Umeå. Håll utkik på vår webb för
aktuella kurser och datum.

Habilitering & pediatrik
Den 23/10 i samband med Fysioterapi
2015 i Stockholm kommer sektionen att
arrangera en temadag med temat: Barn
och ungdom och långvarig icke malign
smärta. I november blir det en repris av
motorikföreläsningarna från Hab- och
Peddagarna. Håll utkik på hemsida för
mer information och anmälan. Nytt nr av
Krumeluren i juni. Styrelsen önskar alla
medlemmar glad sommar!

Kvinnors hälsa
Vi har glädjen att erbjuda två efterfrågade
kurser i Göteborg i augusti: Grundkurs
i inkontinens/bäckenbottendysfunktion
respektive Kurs i anal bäckenbottendysfunktion. Sista anmälningsdag är 15 juni.
Sista datum för att söka årets Stipendium
är 1 september. Gå in på vår hemsida för
mer information och anmälan till kursen!
Trevlig sommar!

I mars genomfördes ett trevligt årsmöte som
du kan läsa om på hemsidan. Sektionens
styrelse finns nu i Örebro. Välkommen att
kontakta någon oss om du vill veta mer om
sektionen eller har idéer om aktiviteter.

arbete? Ta då kontakt med någon
i styrelsen eller skicka ett mail till
primarvardssektionen@gmail.com
så hör vi av oss och berättar mer.

Reumatologi
Sektionen för reumatologi har glädjen att
inbjuda till en workshop och ett symposium
under höstens Fysioterapi 2015. Vi vill slå
ett extra slag just för vårt symposium SPAX
Upptäckt av inflammatorisk ryggsjukdom
i primärvård som riktar sig till dig i primärvården och till dig som student. Internationell föreläsare Dr Mark A Williams föreläser
vid vår handworkshop, SARAH studien.
För löpande information se hemsidan.

Smärtsektionen

Välkomna till årets hematologiska konferens
för fysioterapeuter och sjukgymnaster vid
Universitetssjukhuset i Linköping den
8–9 oktober 2015.
Mer information om program och anmälan
kommer på sektionens hemsida.

På Fysioterapi 2015 i oktober anordnar
sektionen en utbildningsdag om smärtproblematik i och omkring käkleden:
Att bita ihop! Välkommen med din anmälan
på www.fysioterapi2015.se
Besök oss även gärna på Facebook, Twitter
eller på vår hemsida! Har du idéer på vad
vi skall skriva om i SENS – hör gärna av
dig till oss på smartsektionen@telia.com

Ortopedisk Manuell Terapi

Äldres hälsa

Onkologisk &
palliativ fysioterapi

I nästa nummer av Manualen kan ni läsa om
OMT/FYIM-kongressen. Vi vill också slå
ett slag för IFOMPT-kongressen i Glasgow
4–8 juli nästa år med keynotespeaker Nadine
Foster. Vi hälsar våra nya styrelsemedlemmar
Christina Matson och Karolina Eriksson
välkomna och avtackar Björn Aasa och
Helena Wreeby. Ny ordförande för OMTsektionen är Kalle Nordén.

På Fysioterapi 2015, fredagen den 23 oktober, anordnar sektionen en utbildningsdag
med titeln: Utifall att – att förebygga fall
hos äldre. Program och anmälan på
www.fysioterapi2015.se

Primärvård
Är du nyfiken på vår sektion och vad vi
jobbar med – kika då in på vår hemsida!
Du kanske har lust att prova på styrelse

Sektionernas kontaktpersoner
Andning och cirkulation, linda.moberg@vgregion.se • Ergonomi, eriksson.regberg@gmail.com • Habilitering och pediatrik,
susanne.nordgren@vgregion.se • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, eva.rasmussen.barr@ki.se • Kvinnors hälsa, Karin Torell,
karintorell@passagen.se • Mekanisk diagnostik och terapi (MDT), eva@ekesbo.se • Neurologi, anette.forsberg@regionorebrolan.se
• Onkologi och palliativ medicin, ordforande@onkologisektionen.se • Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering, birgitta.nyberg@vgregion.se
• Ortopedisk manuell terapi (OMT), kalle@omtsweden.se • Primärvård, inger.wideen@skane.se • Mental hälsa, markhojbo@gmail.com
• Reumatologi, linda.humlesjo@gmail.com • Smärta, smartsektionen@telia.com • Veterinärmedicin (LSVET), cajsaericson@gmail.com
• Äldres hälsa, lena.ziden@vgregion.se • Sektionernas hemsidor kan nås via Fysioterapeuternas webbplats www.fysioterapeuterna.se/sektioner

40

fysioterapi 5.2015

FOTO: COLOURBOX

Andning & cirkulation

LOKALA OMBUD (Kontakta ditt lokala ombud först!) www.fysioterapeuterna.se/ombud
Blekinge
• Kontakta Distrikt Blekinge
via www.fysioterapeuterna.se/distrikt
Dalarna
• Pia Ohlsson
e-post: pia.ohlsson@ltdalarna.se
arbete: 0768-37 57 02
Gotland
• Kontakta distrikt Gotland via
www.fysioterapeuterna.se/distrikt
Gävleborg
• Eva Matton
e-post: eva.matton@lg.se
arbete: 070-200 33 59
Halland
• Kontakta distrikt Halland via
www.fysioterapeuterna.se/distrikt
Jämtland/Härjedalen
• Monica Berg
e-post: monica.berg@jll.se
Jönköping
• Kontakta distrikt Jönköping via
www.fysioterapeuterna.se/distrikt
Kalmar
• Angelika Fahrenbruch Lindell
e-post: angelika.lindell@ltkalmar.se
arbete: 0491-782 689 mobil: 070-250 2901
Kronoberg
• Sara Eliasson
e-post: sara.eliasson@ltkronoberg.se
arbete: 0372-58 50 65

Norrbotten
Kristina Larsson
e-post: kristina.e.larsson@nll.se
arbete: 0920-28 20 12
mobil: 070-325 62 46
Skåne
• Terttu Lempinen
e-post: terttu.lempinen@skane.se
arbete: 046-17 17 26
• Anna Österblad
e-post: anna.e.osterblad@skane.se
arbete: 0411-99 54 44
Stockholm
• Aina Blom
e-post: aina.blom@sll.se
tel: 0707-63 01 29
• Mikael Malmén, (företagare)
e-post: malmen@swipnet.se
arbete: 08-611 92 62
Sörmland
• Barbro Renberg
e-post: barbro.renberg@eskilstuna.se
mobil: 070-089 38 55
• Sara Helmersson
e-post: sara.helmersson@dll.se
mobil: 0150-74759
Uppsala
• Agneta Engvall, Uppsala
e-post: agneta.engvall@lul.se
arbete: 018-611 65 42

Värmland
• Sofia Stridsman
e-post: sofia.stridsman@liv.se
tel: 070-495 51 53
Västerbotten
• Kajsa Hedin
e-post: kajsa.hedin@vll.se
arbete: 090–785 71 15
mobil: 070–785 50 39

•

Västmanland
• Kontakta distrikt Västmanland via
www.fysioterapeuterna.se/distrikt
Västernorrland
• Elisabeth Haraldsson, Sundsvall
e-post: elisabeth.haraldsson@lvn.se
arbete: 060-18 15 43
Västra Götaland
• Abdol Vazae
e-post: abdolghafour.vazae@vgregion.se
arbete: 073-663 6889
Örebro
• Åsa Eliasson
e-post: asa.eliasson@regionorebrolan.se
tel: 019-602 03 37 (tisdagar/fredagar)
mobil: 076-81 78 100
Östergötland
• Albert de Haan, Linköping
e-post: albert.de.haan@lio.se
mobil: 0705-902 085.

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Fysioterapeuterna
Postadress: Box 3196, 103 63 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 48
Tel ( växel ): 08-567 06 100
mån–fre 8.30–16.45, lunchstängt 12.00–13.00
E-post: kansli@fysioterapeuterna.se
Webbplats: www.fysioterapeuterna.se
Medlemsregistret, prenumeration och ekonomi
Vecka 30-31 svarar medlemsregistret inte i telefon,
däremot på e-post.
Telefon: 08‑567 06 150,
E-post: medlemsregistret@fysioterapeuterna.se
SOMMAREN 2015
Fackliga medlemsjourens öppettider
Vecka 26–33: tisdagar och torsdagar kl. 9–12
Företagarjourens öppettider
Vecka 26–28: tisdagar och torsdagar k. 9–12
Vecka 29–31: stängt
Vecka 32–33: tisdagar och torsdagar 9–12
E-post: martha.gurmu@fysioterapeuterna.se
jorgen.lundqvist@fysioterapeuterna.se

Stefan Jutterdal
Ordförande
070–624 98 95
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se

Helena Pepa
Vice ordförande
019–602 23 04, 070–334 04 84
helena.pepa@fysioterapeuterna.se

Ledamöter:
Lennart Dückhow
Mari Lundberg
031–750 40 10, 0734–12 04 66
0701–10 46 62
lennart.duckhow@fysioterapeuterna.se mari.lundberg@fysioterapeuterna.se
Marie Granberg
Pia Nilsson
08–89 30 75, 0708–89 83 00
0340–48 20 36, 0708–24 73 70
marie.granberg@fysioterapeuterna.se pia.nilsson@fysioterapeuterna.se
Elisabeth Haraldsson
060–18 15 43, 070–240 28 32
elisabeth.haraldsson@
fysioterapeuterna.se

Cecilia Winberg
040–57 81 81, 0705–59 60 01
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se

Mikael Hjerne
010–103 34 57, 0703–99 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se
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DEBATT & INSÄNDARE Redaktör: Lois Steen, lois.steen@fysioterapi.se

De danska och norska fysioterapeutförbunden har speciella
sektioner för hästunderstödd terapi. I Sverige borde vi
också ta ett tydligare ansvar för detta område. Varför inte
lyfta det som en specialisering inom fysioterapi? Det skriver
Margareta Håkanson, leg. sjukgymnast och vice ordförande
i Organisationen för Hästunderstödda Insatser.

Hästunderstödd
fysioterapi är ett
specialistområde!
Hästunderstödd terapi, HUT,
används som del i fysioterapeutisk
behandling vid många olika typer av
funktionsnedsättningar, fysiska och
psykiska. Fysioterapeutisk behandling av
ryttaren innebär samtidig specifik motorisk
träning, bålstabilisering, mobilisering av
columna, kroppskännedomsträning,
smärtlindring och anpassad fysisk aktivitet.
Naturmiljö har dessutom en speciell och
positiv effekt när man är skör. Personer
med hjärnskador har särskilt stor känslighet
för den restorativa effekten av vistelse

utomhus. Grön rehabilitering har visat
på goda effekter för personer med
utmattningsdepression. Att införa ett
djur i en terapeutisk insats har visat sig
förkorta vårdtider och minska patient
lidande. Fysioterapi + häst + natur =
bra rehabilitering!
Klinisk evidens finns nationellt och
internationellt sedan slutet av 1950- talet.
Med stöd i vetenskaplig evidens rekommenderas HUT i många länder som
förstahandsval som motorisk behandling
i nationella riktlinjer för personer med CP.

Följsamhet till behandlingen är hög. Få
patienter uteblir från sin terapisession
när hästen är med. Motionseffekten av
ridning i skritt är jämförbar med promenad,
trav jämförs med joggning och galopp
med intensiv träning. Hästsporten lockar
utövare i alla åldrar och har flest utövare
bland människor med funktionshinder
jämfört med andra idrotter. Det finns
stora möjligheter att fullfölja vårdkedjan;
från hästunderstödd terapi i rehabilitering
till en aktiv egenvård som fritidsryttare.
Personer med funktionsnedsättningar har

Att införa ett djur i en terapeutisk insats
har visat sig förkorta vårdtider och minska
patientlidande. Fysioterapi + häst + natur =
bra rehabilitering!
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Hästunderstödd fysioterapi på gång
på Göteborgs handikappridklubb.

få möjligheter till motionsidrott, men
hästsport kan anpassas till även mycket
gravt funktionshindrade personer. Förutom
att sitta på eller bakom hästen erbjuds
ojämna underlag att ta sig fram på, hö och
halm att mata och strö med, golv att sopa
och hästar att borsta eller leda. Genom
allsidiga och meningsfulla fysiska aktiviteter
uppnår ryttaren ökad balans, styrka och
uthållighet och får en social tillhörighet.
Om benen inte bär kan man ändå nå ut i
naturen. Vilka gym slår den kombinationen?

HUT utövas inom hälso- och sjukvård,
socialt behandlingsarbete och skola. Specialisering utöver grundprofessionen krävs av
terapeuten. Säkerhet i terapisituationen
kräver specifik kunskap om såväl häst som
människa. Kunskap om hästars rörelser,
beteende och behov, är ett måste för terapeuten. För att använda den biomekaniska
situationen, den neuromotoriska stimulansen och den stressreducerande effekten av

djuret krävs speciell fördjupning inom
rörelsevetenskap, funktionell anatomi,
biomekanik, fysiologi och psykopedagogik.
Professionella etiska överväganden kräver
kunskap om både human- och djurvälfärd.
När kunskapen om hälsoeffekter av natur,
djur och fysisk aktivitet ökar, ökar anledningen att vidareutbilda sig inom denna
specialiserade gren av fysioterapi. Många
diagnosgrupper är relevanta för HUT och
för ridning som egenvård.
FaR kan skapa steg mellan terapi och
egenvård. Specialutbildade fysioterapeuter
krävs för att anpassa aktiviteten till den
enskilde ryttaren. Möjligheter ges att
utveckla nya arbetsområden för fysioterapeuter inom tillgänglighets- och friskvårdssatsningar. Många professioner kan
använda HUT men bara fysioterapeuter
kan ta vara på den fysioterapeutiska
potentialen i rehabilitering och egenvård!
I Danmark och i Norge har fysioterapeutförbunden särskilda sektioner och utbild-

ning i ”ridefysioterapi”. I Sverige är fysioterapeuter engagerade i Organisationen
för Hästunderstödda insatser (f.d. Intresseföreningen för ridterapi) som sprider
kunskap om behandling, utbildning och
pågående kvalitetsarbete inom området.
Många fysioterapeuter tillhör sektioner
inom Fysioterapeuterna men ingen sektion
företräder området HUT, som har en multimodal karaktär. Det är därför hög tid för
att vår profession tar sig an HUT på ett
tydligare sätt. Varför inte genom att, som
våra nordiska grannar, uppmärksamma
hästunderstödd terapi som specialisering
inom ämnet fysioterapi?

Margareta Håkanson

Leg sjukgymnast, Med lic, specialist i psykiatri
och psykosomatik. Vice ordf. Organisationen
för Hästunderstödda Insatser (OHI).
Kontakta mig för vetenskapliga referenser:
kontakt@irt-ridterapi.se eller www.irt-ridterapi.se
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LÄST & HÖRT Text: Lois Steen

Praktiskt och pedagogiskt
om förflyttningar
Fysioterapeuter har ofta ansvar
för att utbilda vårdpersonal i förflyttningar och ett ergonomiskt
sätt att belasta sin kropp. Samtidigt
ska förflyttningarna vara säkra
och aktiverande för patienterna.
I en ny kursbok finns det mesta
man behöver veta inför detta
viktiga uppdrag.

ERGONOMI Författaren Jenny Hjalmarson
är fysioterapeut och erfaren utbildare
på området förflyttningar i vården, men
arbetar numera som forskare vid Skolan
för Teknik och Hälsa, KTH. Hennes bok
beskriver arbetsmiljölagstiftningen, risker
och ansvar för arbetsmiljö i vård och
omsorgsverksamhet, både på särskilt
boende och i hemmiljö. Den redogör
även för grundläggande ergonomiska
principer och förflyttningskunskap samt
beskriver hur vårdens vanligaste patientförflyttningar ska genomföras.
Boken berättar även hur man undervisar

3

Titel: Förflyttningskunskap
och ergonomi i vården
Författare: Jenny Hjalmarson
Förlag: Studentlitteratur 2015

Om stormande känslor

Obalanserat beteende smittar

TIPS om nya böcker

Ett helhetsgrepp om handen

1

Förutom en utförlig genomgång
av handens anatomi finns i boken
Handkirurgi beskrivningar av alla
typer och aspekter av handskador,
handpåverkande tillstånd och
sjukdomar. Boken innehåller även några
kapitel om hur man korrekt ska undersöka
händer, om handen som sinnesorgan och
om handens koppling till hjärnan. Detta
är helt enkelt en heltäckande lärobok
om handen, med gott om
enkla och instruktiva
illustrationer.
Titel: Handkirurgi
Författare: G Lundborg
& A Björkman
Förlag: Studentlitteratur 2015
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vårdpersonal i förflyttningar. Den beskriver
hur man väcker intresse och motiverar till
inlärning och vilka förutsättningar som
krävs för att ordna lyckade utbildningar.
Då berörs allt från gruppstorlek, lokal,
tidsåtgång och utrustning. Vid varje förflyttning beskrivs förflyttningens kritiska
moment och vad läraren bör vara särskilt
observant på när kursdeltagarna ska öva
in och använda olika tekniker.
Boken berör även ämnen som tydlighet
i instruktion, säkerhet och trygghet, hur
man tar i en annan människa, kropps
kännedom vid förflyttningar, fysiskt
belastande arbetspositioner samt hur
man stimulerar patienten till aktivitet och
ett naturligt rörelsemönster. Innehållet
genomsyras av hur viktigt det är med ett
rehabiliterande arbetssätt, god kommunikation och ett värdigt bemötande. Det här
är en bok som kan bli ett praktiskt och
pedagogiskt stöd för fysioterapeuter som
har ansvar för att ordna förflyttningsutbildningar och handleda vårdpersonal.
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Denna bok handlar om
emotionell instabilitet eller
borderline- personlighets
störning, ett tillstånd där
känslor upplevs som så intensiva och överväldigande att de tar över
ens jag. Författaren är läkare och hjärnforskare och visar hur växlingar mellan
extrema känslolägen kan studeras och
förstås med modern hjärnforskning.

Titel: Känslostormar
Författare: Predrag Petrović
Förlag: Natur & Kultur 2015

3

När vi tappat kontrollen över
vårt känsloläge ligger konflikter
och våld nära till hands. Känslor
smittar, så om vi möts av lugn
blir vi lugna. Författaren är
psykolog och utbildare inom metoden
lågaffektivt bemötande inom skola, omsorg
och psykiatrisk vård. I denna bok visar
han hur man kan förebygga och hantera
problemskapande beteenden genom att
hjälpa omgivningen att
behålla självkontrollen.

Titel: Beteendeproblem
Författare: B Hejskov Elvén
Förlag: Natur & Kultur 2015

KRÖNIKA

Jorden runt på tre dagar
Min nyinköpta burk med tuggummin blev kvar på flyget till

Singapore. Med flit. Det är nämligen förbjudet att föra in och att
använda tuggummi i Singapore. Snopet. Nåja, värre saker kan
inträffa än att man blir av sina tuggummin. Och Singapore är en
ren stad, så ren att Stockholm, med sina intrampade gamla tug�gummin på trottoarerna, framstår som lätt bedagat i jämförelse.
Men mina tuggummin var snart glömda vid åsynen av 3 600
sorlande, entusiastiska fysioterapeuter från hela världen som
samlats till invigningen av WCPT:s kongress. Och efter tre dagars
intensivt program stod det klart för mig att det inte finns mycket
som brädar möten i verkliga livet. Så många perspektiv, så olika
verkligheter och så mycket goda idéer det finns att dela med sig
av. Nordiska fysioterapeuter har kommit långt och har intagit en
självklar och respekterad roll inom hälso- och sjukvården. Här
finns strukturer och kanaler för påverkan och professionsutveckling. I en del andra länder handlar påverkan och professions
utveckling om att ha rätt minister som patient. ”Du har ministerns
öra när han ligger på massagebänken”, påpekade en fysioterapeut
från Nigeria. Remissfrihet och direkt access är okänt på många
håll, till exempel i Libanon. ”No direct access is a barrier for
development of Evidence Based Practice for PT:s”, konstaterade
en libanesisk fysioterapeut och rev ner applåder.

INTERAKTIV MOTIVERANDE TERAPI

PABLO® SYSTEM
ARM OCH HAND
REHABILITERING

Beteendemedicin är numera inget nytt, och att jobba med

Hilda Zollitsch
Grill
redaktör

FOTO: JOHANNA HANNO

beteendeförändring är inte kontroversiellt alls för fysioterapeuter
i Sverige som är unikt med sina två beteendemedicinskt inriktade
fysioterapeutprogram. Men på en del håll i världen tycker fysioterapeuterna att det tar för mycket tid från ”riktiga” patientbehandlingar att jobba med beteendeförändringar. På andra håll i världen
tycker fysioterapeuterna att det är ett hot mot deras profession
när sjukvården jobbar med fysisk aktivitet och träning som
behandling. ”Träning ska inte medikaliseras” säger man till exempel i USA, där inga sjukförsäkringar betalar för förebyggande
insatser. ”Jo, om vi bara behandlar patologi gör vi skada”, sa en
fysioterapeut från Afrika, där man nu ser en explosion av levnadsvanerelaterade sjukdomar läggas på bördan av hiv/aids, malaria
och TBC. Och hur förändrar man ett beteende i en kultur där det är
hög status att åka bil och att vara
överviktig? ”To tell people to eat
less and walk more is a bad
message from a physio”, sa den
afrikanska fysioterapeuten.
Singapore jobbar med beteenden på sitt sätt: Man förbjuder
tuggummin.

TYMO®

TERAPI BALANSPLATTA

DIEGO®

ROBOTISERAD UNI- OCH
BILATERAL ARMTERAPI

Fysioline Sweden AB
C/O Kontorsplatsen
Västberga Allé 9, plan 8, SE-126 30 Hägersten
Tel. 08-760 6100 | info@fysioline.se | www.fysioline.se

PS. Vad tycker du, ska
träning medikaliseras?
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Postadress:
Box 3196, 103 63 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 48
Tel (vx): 08–567 06 100
fysioterapi@fysioterapeuterna.se

Sommarläsning
I samarbete med Kalla Kulor Förlag lottar vi
ut tre exemplar av den nya boken Omval. Hur du väljer om
ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig)
vars författare fysioterapeuten Anna Iwarsson intervjuas
på sidorna 8–13 i detta nummer.
BOKLOTTERI

För att delta i utlottningen maila ditt namn
och din postadress senast den 22 juni 2015 till:
fysioterapi@fysioterapeuterna.se
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Prenumeration

I nästa
nummer
Följ med till Eskilstuna.

FOTO: PIA NORDLANDER

Är man fiffig och flexibel så
går det mesta att lösa tycker
fysioterapeut Lotta Gellrich
på hembesök hos Britta, 95.
Ett projekt i kommunen visar
hur bättre samverkan och tidiga
fysioterapeutiska insatser kan
minska behovet av hemtjänst.

Fysioterapi nr 6, 2015 kommer 13 augusti.

Tipsa oss: fysioterapi@fysioterapeuterna.se
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Helår: 780 kronor inklusive moms
Lösnummer: 90 kronor (+ porto)
Utlandet: 979 kronor
Adressändring, utebliven tidning,
prenumerationsärenden:
Tel: 08–567 06 150
medlemsregistret@fysioterapeuterna.se
Fysioterapi finns på CD för Daisyspelare

Fysioterapi på internet

Tidningen publiceras även som pdf
på vår hemsida www.fysioterapi.se
Inloggning pdf-arkiv: FysioT2015
Följ oss på facebook!
Sök på Tidningen Fysioterapi

Omslagsbild

Londeka Ntombela får hjälp av
Malamulele Onward i Sydafrika
Foto: Martina Holmberg

För insänt icke beställt
material – text såväl som
bilder – ansvaras ej.

Tidningen
Fysioterapi
ges ut av
Fysioterapeuterna

Hjärnberikande föreläsningar
på Fysioterapi 2015
e r k va

4

r•

Maria Hagströmer är fysioterapeut och docent i fysioterapi vid
Karolinska Institutet. Marias forskargrupp studerar fysisk aktivitet
och dess hälsoeffekter i befolkningen. 2014 utseddes hon till årets
fysioterapeut.

nad

• må

Genetik, epigenitik och dos-respons vid fysisk aktivitet och
hälsa står i fokus när Maria Hagströmer och Carl Johan
Sundberg tillsammans håller konferensens keynote.

Carl Johan Sundberg är läkare och professor i molekylär arbetsfysiologi. Carl Johans forskargrupp studerar hur gener och epigenetiska
mekanismer påverkar anpassningen till träning och fysisk aktivitet.
Läs mer om konferensens serie av inspirationsföreläsningar och
anmäl dig redan idag – Fysioterapi2015.se
fysioterapi 5.2015
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