
8     Vi adoptiVfamiljer nr 4 2011

Några reflektioner från resan till Kina 
och seminariet i Guangzhou av Team 
OLMED:

Vi kom fram till Guangzhou och jag 
tror inte vi insett hur mycket jobb som 
väntade oss där. Det var tur att vi var 
så många som vi var, för personalen på 
barnhemmet hade ingen tid att hjälpa oss 
med våra förberedelser. Det var bra att 
vi kunde dela upp oss också, så att två 
personer kunde stå och jobba i verksta-
den när någon annan satt och diskuterade 
schemat och en fjärde fyllde gipsar.

det Var en poSitiV UppleVelSe att ar-
beta så intensivt tillsammans under dessa 
dagar, och fast vi var extremt trötta och 
somnade så fort vi satte oss ner, så var 
det bland det roligaste vi gjort.

Vi tycker att dr Pan och dr Huang 

FFIA bedriver sedan år 2005 projektet Healthy Feet i Kina. Det startade i ett samarbete med Nanjing SWI där ett 
team ortopeder och läkare utbildades i Ponseti-metoden för att behandla barn med klumpfot. Metoden var då i det 
närmaste okänd i Kina med påföljd att barn med detta handikapp växer upp gravt handikappade. Med behandling i 
tidig ålder enligt denna metod blir barnen fullt friska.

Under 2009 kom vi överens med Guangzhou SWI om att genomföra ett seminarium för institutionspersonal från 
hela landet för att öka kunskapen i gipsmetodik för behandling av såväl barn med klumpfot som andra typer av 
handikapp,	till	exempel	CP.	På	denna	institution	finns	en	mycket	bra	verkstad	och	utmärkta	undervisningslokaler	
för syftet.

Under våren 2011 hade FFIA Bistånd besök av ortopederna Dr Huang Hong Liang och Dr Pan Zhi Liang från Gu-
angzhou. De båda läkarna var i Sverige för att hos OLMED studera tillverkningsmetoder för ortopediska instrument. 
Dessa två ortopeder hade nu ansvaret för genomförandet av seminariet i Guangzhou i juni månad.

Från Sverige deltog Erika Axelsson, Henrik Båth, Johannes Gustafsson och Jim Strömberg Lundgren från Team OL-
MED och Carin Fremling från FFIA.

Gips på fotmodeller

ffia bistånd

skötte allt väldigt bra och hjälpte oss så 
gott de kunde med schemaläggning och 
planering. Sedan var det bra att viss per-
sonal (+Carin) kunde hjälpa till med de 
mer praktiska sakerna som förberedelse 
av gipsrummet.

Vid gipsövningarna såg vi direkt att 
teori är ingenting om man sedan inte 
har känslan i händerna för hur det ska 
utföras. När deltagarna började gipsa på 
fotmodellerna blev vi mörkrädda; hur 
ska man kunna gipsa en liten barnfot 
som sparkar om man inte ens klarar att 
gipsa en modell?

Det allra svåraste under seminariet 
var att deltagarnas kunskapsnivå var så 
pass olika, vissa hade aldrig sett en ortos 
tidigare och aldrig hört talas om Ponseti, 
medan vissa provat att gipsa enligt Pon-
seti tidgare, och vissa regelbundet tillver-

kade ortoser och kunde gå 
in i komplicerade diskus-
sioner om knäledsplace-
ring och så vdiare. Kanske 
på grund av detta var det 
också olika hur väl de tog 
till sig informationen på 
seminariet. Hos vissa såg 
man intresset brinna och 
förstod också på de frågor 
de ställde att de förstått 
det vi lärde ut.

Överlag skulle vi vilja 
säga att vi såg att kun-
skapsnivån ökade hos del-

tagarna under dessa dagar, i de praktiska 
övningarna blev det väldigt tydligt då 
vi såg hur de förbättrades bara på några 
timmar.

det Var oCKSå poSitiVt med ponSe-
ti-dvd:n som alla deltagare också fick 
med sig hem. Efter att de hade sett på 
dvd:n såg vi att handlaget förbättrades 
och att de förstod hur fingrarna skulle 
placeras. Och sedan känns det ju väldigt 
bra att de har den skivan hemma nu, och 
att de kan titta igen och igen och igen 
om de glömmer eller vill studera något 
djupare.

Barnhemmet i Guangzhou blev väldigt 
glada över fotmodellerna som lämna-
des kvar. Det var en mycket bra gest av 
FFIA att ge dem dessa modeller. Som 
jag ser det, så borde ju detta också göra 
det möjligt för dem att hålla i fler se-
minarier på samma tema, och även öva 
gipsteknik med nya medarbetare, utan 
att barnen behöver fara illa.

Det var jättekul att se att dr Pan och dr 
Huang tagit till sig mycket av det de lärt 
sig i Sverige, vi såg material vi rekom-
menderat dem att ta in, vi såg verktyg 
vi visste att de inte haft tidigare, men 
framförallt såg vi ortoser som de försökt 
göra enligt hur vi gör dem i Sverige. Och 
det bästa av allt: Vi såg dessa ortoser PÅ 
barnen, när vi gick runt på barnhemmet. 

Sedan ska de ha stort beröm för att de 
faktiskt väljer att behandla barnen enligt 



Vi adoptiVfamiljer nr 4 2011    9

Ponseti, även om de mo-
difierat metoden lite efter 
eget huvud. 

För till syende och sist 
fungerar en lite modifie-
rad Ponsetimetod hundra 
gånger bättre än vilken 
annan metod som helst. 
Och jag tror att med 
dvd:n som de nu har 
tillgång till, så kan de 
finslipa sin metod och bli ännu bättre.

Så sammanfattningsvis kan vi bara säga att vi var mycket nöjda med seminariet och känner oss trygga med att vi 
ökade kunskapsnivån hos alla deltagare och dessutom väckte ett intresse för en metod som faktiskt fungerar.

Erika, Johannes, Henrik och Jim
Team OLMED

... och fast vi var extremt trötta 
och somnade så fort vi satte oss 
ner, så var det bland det roligaste 
vi gjort ...
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