
SOMS -
sjukgymnaster/fysioterapeuter inom omsorg, habilitering och LSS

www.soms.nu

Välkommen till SOMS-dagar 
11-12 november 2021

Plats: Glasade gången, Radiusbacken 7, Hägersten, Stockholm 
alternativt digitalt 

Program: 

Torsdag 11 november
09:00-09:45 Frukost
09:45-10:00 Konferensen öppnas av styrelsen
10:00-11:20 Föreläsning Britt-Marie Rydh Berner 

- Spasticitet – Påverkar det sittandet?
- ”Sätta fast” eller positionera någon - Vad är 
skillnaden?

11:20-12:00 Produktvisning av Will Murphy från Rehab-Partner
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Föreläsning Britt-Marie Rydh Berner forts.
14.00-14.30 Fika
14.30-15.00 Föreläsning Gunnel Israelsson

Kartläggning av hur smärta påverkar vardagliga aktiviteter och sömn hos barn 
– en magisteruppsats med data från CPUP 

15.00-16.00 Panelsamtal

18:00 Frivillig middag på Hotell Good Morning+ Hägersten till 
självkostnadspris. 

Fredag 12 november
08:30-10:30 Föreläsning och produktvisning Lotte Wemmenborn (inklusive fika)

Tonusproblematik – låg tonus och vad vi kan göra åt det
10.30-12.00 Föreläsning Cecilia Mårtensson 

Andningsgymnastik – vad kan vi göra och hur ska vi göra det?
12.00-12.30 Panelsamtal, avslutning och utvärdering

http://www.soms.nu/


Pris: 750 kr för medlemmar
1150 kr för icke-medlemmar
Grupprabatt på 20 % om man är minst 3 personer från samma 
arbetsplats. 

Konferensen kommer vara via länk, men tanken är att det även ska finnas möjlighet att 
vara fysiskt på plats för dem som önskar, vi tillämpar då först till kvarn beroende på hur 
situationen ser ut med pandemirestriktioner (anmäler du dig till att delta på plats och 
restriktioner sätter stopp för att konferensen hålls på plats övergår din anmälan till  
digitalt deltagande). Vid deltagande på plats tillkommer mat- och fikakostnader på 300 
kr/person. 

Anmälan: Senast 3 oktober genom att skicka ett mail till webbtanten@soms.nu.
Ange dina kontaktuppgifter inklusive fakturaadress. Ange om du vill 
delta digitalt eller på plats, samt om du önskar vara med på kvällens 
middag. 
Vill du bli medlem i SOMS kan du bli det via 
http://www.soms.nu/bli-medlem/  Kostnad 150 kr/år

Vid frågor kontakta styrelsen via webbtanten@soms.nu  

Kort information om föreläsarna:
Britt-Marie Rydh Berner är sjukgymnast med lång erfarenhet från arbete med 
tonusreducerande behandling på Tonusmottagningen vid Rehabmedicinska kliniken på 
Danderyds sjukhus, Huddinge. 

Gunnel Israelsson är sjukgymnast med lång erfarenhet av arbete med barn på 
Habiliteringscenter i Stockholm. 

Lotte Wemmenborn är sjukgymnast med inriktning på sittergonomi för barn, unga, 
äldre. De senaste 30 åren har hon försökt förstå sittproblemens gåtor och jobbat för att 
sprida kunskap om hur vi kan hjälpa brukarna till en bättre vardag med förbättrad 
funktion och minskade risker som är förenade med dåliga sittpositioner. I detta föredrag 
fokuserar Lotte på låg tonus, orsaker, följder och vad vi kan göra åt det. Läs gärna 
”Handbok till bra sittande” och ”Hands On, undersök för bra sittande” som Lotte 
skrivit. Kan laddas ner utan kostnad här:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-4-47.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-4-46.pdf

Cecilia Mårtensson är sjukgymnast inom Habiliteringen med särskilt intresse för 
andningsrelaterade frågor, framför allt hos personer med flerfunktionsnedsättning. Har 
skrivit en Magisteruppsats och håller nu på med en Masteruppsats i ämnet. Cecilia har 
ingått i arbetsgruppen av fysioterapeuter vid EBH-rapporten ”Metoder för att förbättra 
respirationen hos barn, ungdomar och vuxna inom habilitering” från 2018. 

mailto:webbtanten@soms.nu
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-4-46.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-4-47.pdf
mailto:webbtanten@soms.nu
http://www.soms.nu/bli-medlem/


SOMS-konferensen sponsras av:

Rehab-Partner är den officiella leverantör av NuStep och LiteGait till Sverige och 
Skandinavien, och vi erbjuder också utbildning och seminarier inom flera områden. 

NuStep – den originella sittande kombinerade step- och crosstrainer, en optimal 
anpassad träningslösning som kan användas av nästan alla oavsett funktionshinder.

LiteGait – det originella och ledande systemet för viktavlastande rehabilitering, en 
mångsidig lösning som skapar en 100 % säker och trygg träningsmiljö för både patienten
och terapeuten. 

Svancare: Lotte Wemmenborn kommer i samband med sin föreläsning presentera 
produkter från Svancare.

Krabat Jockey Sadelstol V-trak rullstolsrygg


