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RBU  
Riksförbundet för Rörelsehindrade 

Barn och Ungdomar 
 ► Startad i Sverige 1955  

► Patientförening för föräldrar, anhöriga och 
barn/ungdomar med olika funktionshinder 

► Samarbete med IFSHB sedan 1979 – 1st 
IFSBH konferensen i Sverige  

►Arbetar för fortbildning via hemsida, rbu.se 
   och konferenser samt lägerverksamhet 
►Har idag ca 12 000 medlemmar och arbetar 

genom lokala föreningar samt riksförening 
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Finding our way 
Konferensupplägg 

►  Målgrupper 
 Barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 

 Föräldrar 

 Vårdpersonal 

 Socialt verksam personal 

 Företagsrepresentanter 

 Andra intressenter 

 

►  Konferensspråk – engelska 

►C:a 300 deltagare från 32 länder 
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Finding our way 
Konferensupplägg 

► Innehåll 
 Medicinska föreläsningar 

 Paneldiskussioner 

 Workshops 

 Pröva på – träffar 

 Sociala aktiviteter  
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Finding our way 
Konferensupplägg 

► Pröva på träffar 
 Ungdomar med ryggmärgsbråck 

► Musik 
► Film 
► Fotografering 
► Målning 
► Kreativ dans 
► ”Jazz up your wheelchair” 
► Global friends – website 
 

►Workshops 
 Unga vuxna med ryggmärgsbråck 

► Erfarenhet av livet, relationer och sexualitet 
 Föräldrar  

► Erfarenhet av föräldraskap för barn < respektive > 
15 år 
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Finding our way 
Konferensinnehåll 

►Medicinska föreläsningar 
 Genetik – dr Margo Witheford 
 Folsyra - prevention – sg Carole Sobkowiak 
 Hydrocephalus – dr Benjamin Warf 
 Självständighet – urot Gunilla Gladh 
 Hjärnans utveckling – neuropsykolog Maureen Dennis 
 Basic om tarm och blåsa – dr Elisabeth Farrelly 
 Trycksår/smärta – usk Madeleine Stenius/dr Per Ertzgaard 
 Blåsa och tarm – livssituation - urot Magdalena Vu Minh Arnell 
 Självkännedom och få saker och ting gjort –  
       arbetsterapeut Marie Penny Dahlstrand 
 MMCUP – nationell kartläggning och arbetsregister –  

                                                          dr Lena Wesrbom 
 Erfarenheter av vuxna med ryggmärgsbråck – TRS center, Oslo 
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Finding our way 
Konferensinnehåll 

►Workshops 
 Förebygga trycksår 

 Uppföljning/stöttning av neurogen blås – och 
tarmproblematik hos vuxna 

►Paneldiskussion 
 Blåsa och tarm – vad gör vi, vad kan vi göra 

 Kognitiva problem – vad är nytt, stötta på bästa sätt 
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Reflektioner 

►Föreläsare med egen erfarenhet av 
ett liv med ryggmärgsbråck 

►Föreläsare tillika föräldrar till 
ungdomar med ryggmärgsbråck 

►Erfarenheter av ungdomar med 
ryggmärgsbråck – Norge och 
Australien 
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Reflektioner 

►Hjärnans utveckling – liknar ingen 
annan patientgrupp – den ”vita massan” 
som transformerar intryck - är mindre 

►Atypisk uppmärksamhet – ngt stoppas i 
processen 

►Orienteringsproblem 

►ADHD diagnos hjälper inte denna 
patientgrupp 
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Reflektioner 

►Social uppgift - Mötesplats för ungdomar 
föräldrar och vårdpersonal 

►Fortsatta kontakter via media, website, 
chat 

►Utbildning och frågemöjligheter med 
världsledande forskare 
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Tack för mej!  
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Utbildningsgrupp 
Hjälpmedelsinstitutet 

►Medverkande i arbetsgruppen 
 Agneta Zaar, Hjälpmedelsinstitutet 

 Agneta Sandberg, uroterapeut, Karlskrona 

 Rose-Marie Adler, utbildare, Inkontinenscentrum, Vgr 

 Kerstin Callinggård, MAS, Stockholm 

 Birgitta Lindehall, uroterapeut, DSBUS, Göteborg 

 Karin Stenzelius, univ lektor, Malmö högskola 

 Annika Olsson, Wellspect HealthCare 

 Marie-Louise Hedengran, Coloplast 

 Sofia Lind, SCA 
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Arbetsmöte 

►Problemområde – 

 kunskapsbrist, teoretisk såväl som 
praktisk, när det gäller blås- och 
tarmfunktionsproblem inom vård 
och omsorg 
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Arbetsmöte 

►Arbetssätt 

 genomgång av kursplaner på olika 
utbildningsnivåer och professioner  

 fokusera på äldreomsorg – aktuellt just nu 

 Inbjudan till patient- och intresseföreningar för 
information om vårdens kompetensbrister? 

 uppvakta socialstyrelsen med gemensam skrivelse 

 primärvårdens upphandling av personal utan 
utbildning i blås- och tarmfunktionsproblem  
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Arbetsmöte 

►Åtgärdat 
 genomgång av kursplaner visar att 

grundutbildning - sjuksköterska och 
specialistutbildning - 
distriktssjuksköterska uppvisar stor 
skillnad i undervisningstimmar när det 
gäller teoretiska och praktiska kunskaper 

 diskussion med primärvården ang brist 
på reella kunskapskrav av blås- och 
tarmfunktion 
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Arbetsmöten 

►Åtgärdat 
 information till patient- och 

intresseföreningar – liten uppslutning 

 samverkan om skrivelse till 
Socialstyrelsen för att lyfta 
utbildningsfrågan – på gång 

 fokusera på äldreomsorgens problem 
med tanke på Socialdepartimentets 
satsning – kontakt med prof Helle Wijk, 
Gbg univ, Eva Bågeholm Nilsson  
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Arbetsmöte 

►Fortsatta arbetsformer? 

 oklart hur gruppen kan arbeta 
vidare 

 vem tar kontaktfunktionsansvaret?  


