
Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Ayres, SSIA 

Verksamhetsberättelse 2018-07-01 – 2019-06-30 

Styrelsen sammansättning 
Ordförande:  Gunilla Leinsköld 
Vice ordförande: Marie Holmlund 
Sekreterare: Kristina Orban 
Kassör: Ulla Kroksmark 
Ledamöter: Brittis  Andersson  
 Anna-Liisa Andersson 
 Ellen Odéus  
 Anna Olsson 
 Laila Ekfeldt 
 Silje Hammarlund 
Suppleant: Evelyn Andersson 

Revisor: Erik Kärrlund 

Styrelsemöten  

SSIA har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten; 180917, 
181111, 190203, 190305, 190513 och 190610.  
Alla möten har varit i form av gruppsamtal via dator eller telefon genom Zoom. 

Av SSIA arrangerade kurser och studiedagar  

Årets SSIA-studiedag  
Årets studiedag anordnas som ett Web-seminarium kring Evaluation in Ayres 
Sensory Integration® (EASI) och årsmötet hölls lördagen den 24/11 2018, kl 
13:00-15:00. Marie Holmlund presenterade det nya SI-testet som är på gång och 
berättar om det svenska översättnings- och normeringsarbetet. 

SPM-kurs på Sveriges Arbetsterapeuter 
Gunilla Leinsköld och Kristina Orban var kursledare på SPM-utbildningen den 
25-26/4 i Sveriges Arbetsterapeuters lokaler i Nacka. Deltog gjorde 14 engagerade 
arbetsterapeuter som arbetade på skolor, BUP och Habiliteringar. Kursen är bra 
grund kring förståelsen av samspelet mellan sinnen, beteende och motorik.  
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Utbildningar och konferenser där någon från SSIA:s styrelse medverkat  
AT-forum 2-3 april i Folkets hus i Stockholm 
Ulla Kroksmark, Matilda Hafström och Marie Holmlund, höll i en workshop som 
handlade om hur bland annat SPM, EASI och Alert program används i skolan, på 
BUP och HAB. Kristina var moderator under en eftermiddag, med föredrag kring barn 
och ungdomar samt Ellen hade en poster om den Obesitas-grupp hon arbetat med.  

European Sensory Integration Congress 2019 (ESIC)  

ESIC 2019anordnades i Thessaloniki, Grekland den 20-23 juni 2019, där Erna 
Blanche var keynote-speaker. Anna-Liisa Andersson höll ett föredrag om ”Sedentary 
lifestyle among preschoolers increases. How will this fact change and affect sensory 
integration expert work?” samt representerade SSIA och Sverige.  

Utbildningar och SI-bedömning samt behandling i Sverige 
Flera medlemmar i SSIA:s styrelsen har har under året tagit privata uppdrag, där de  
handleder och träffar barn samt deras föräldrar för stöd kring sensorisk problematik. 
Flera styrelsemedlemmar har även föreläst och haft olika utbildningar kring sensorik, 
sensorisk bearbetning och Sensory Integration, för olika grupper, i olika delar av 
landet. Gunilla Leinsköld har inom ramen för sitt arbete i Region Västernorrland haft 
en lokal utbildning under 3 dagar i instrumentet Sensory Processing Measure (SPM), 
för 9 arbetsterapeuter. 

Andra arbetsuppgifter och diskussioner som förts i styrelsen under året   
Evaluation in Ayres Sensory Integration® (EASI)  
Det nya SI-testet ska översättas till många olika språk och Marie Holmlund har under 
året arbetat med det svenska översättningsarbetet. Hon har också gjort en 
kompletterande manual på svenska och där har hon beskrivit materialet och var man 
kan köpa in olika saker. Marie har även samordnat det svenska EASI-
normeringsarbetet, haft fokusgrupper och hon har kontakt med utvecklarna i USA 
samt Country-leaders i de Nordiska länderna. 

Lokala nätverksgrupper 

Ett nätverk med arbetsterapeuter på BUP och Habiliteringen i Region Västernorrland 
har bildats efter den lokal utbildningen som Gunilla Leinsköld haft i SPM tillsammans 
med ytterligare några arbetsterapeuter som gått SPM-utbildningen via Sveriges 
Arbetsterapeuter. 

Hemsidan 

SSIA har en hemsida där senaste nytt presenteras, viss information kring Sensory 
Integration och en del fakta kring föreningen samt möjligheter till att ställa frågor eller 
söka kontakt, se vidare www.ssia.se. 
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Vi svarar på en mängd frågor kring SI 

SSIA har fått flera förfrågningar kring barn med SI-problematik, både från kollegor 
och föräldrar till barn kring olika SI-dysfunktioner. Tips efterfrågas vart man kan 
vända sig för att få Sensory Integration-bedömning och behandling eller hur man kan 
lära sig mer kring bedömning och behandling. Vi hänvisar till England där det finns 
ett stort utbud av kurser och man kan även åka till USA. Dessutom kan vi hänvisa till 
några privatpraktiserande SI-terapeuter i Sverige som utför bedömning, behandling 
och ger handledning samt håller även kurser runt om i landet. 

Styrelsens interna arbete 
Styrelsen består av en grupp hårt arbetande arbetsterapeuter och detta år har vi 
jobbat med att få till en fungerande struktur. Vi har på grund av sjukdom inte lyckats 
hela vägen, t ex medlemsutskick för att betala medlemsavgift har inte kommit ut i tid, 
vilket innebär att medlemsantalet är mycket lågt. När det gäller utskick av 
välkomstbrev till nya medlemmar och deltagarna i senast SPM-kursen ligger vi också 
efter. Ambitionen kring rekrytering av nya medlemmar och att tillverka ny information 
har inte heller uppnåtts men som tur är kommer ett nytt år med nya mål. 
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