
 

Välkommen till Fysioterapins dag 2020 
 

Med anledning av den internationella Fysioterapins dag bjuder vi, Fysioterapeuterna distrikt 
Örebro i samarbete med Region Örebro Län, åter in alla fysioterapeuter/sjukgymnaster till 
en halvdagskonferens!  

Syftet med konferensen är att regionens fysioterapeuter/sjukgymnaster träffas för att 
inspirera, sprida kunskap samt nätverka med varandra.  

Konferensen stöds av Hälso- och sjukvårdsledningen och berörda områdeschefer har 
informerats. Ledighet för deltagande beviljas av respektive enhetschef. 

Vi ser fram emot en inspirerande förmiddag som består av ett antal kortare presentationer 
och två föreläsningar. Temat för föreläsningarna är BättreRygg - ett vårdprogram för 
evidensbaserad behandling vid ryggbesvär i primärvård och Fysioterapeutisk behandling vid 
skolios. Föreläsare är Karin Schröder, doktorand, fysioterapeut & adjunkt, och Allan Abbott, 
fysioterapeut, fysiolog, med dr & biträdande professor. Båda kommer från Institutionen för 
hälsa, medicin och vård, Enheten för Fysioterapi, Linköpings Universitet 
Se program nedan! 
 

När: Tisdag 8 september 2020, kl. 8:15-12:00 
Plats: Webbsändning från Wilandersalen, USÖ 
Avgift: Kostnadsfritt 
 
Anmäl dig helst idag men senast måndag den 31 augusti genom att maila till:  

orebro@fysioterapeuterna.se 

Obs! Ange ditt namn, den mailadressen som instruktioner för deltagande i webbsändningen 
ska skickas till, om du är medlem, var du jobbar, om du önskar sitta i ett föreläsningssal (se 
nedan) samt ev. specialkost. 

Webbsändningen kommer att kunna följas enskilt, i grupp från dator eller mobil enhet. 
Begränsat antal platser finns i Wilandersalen, i föreläsningssalen i Lindesberg och 
kafferummet på Karlskoga lasarett. Det går även bra att ni själva bildar grupper. Meddela oss 
vilka ni är och var ni sitter så ska vi försöka beställa fika till er. 
 

Välkommen!  
Fysioterapeuterna distrikt Örebro 

mailto:orebro@fysioterapeuterna.se


 

Program Fysioterapins dag 2020 

Webbsändning från Wilandersalen, tisdag den 8 september 

 

08:15 Välkomna!  
Karin Lorin, ordförande distrikt Örebro 

08:25 Presentationer 

Moderator: Emma Nilsing Strid, leg. fysioterapeut, med. dr., Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum, Kumla Vårdcentral  

Främjande av deltagande i fysisk aktivitet bland ungdomar med autism –  
Hur samverka? 
Susann Arnell, leg. fysioterapeut, doktorand, Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum, Barn- och ungdomshabiliteringen Örebro 

Livsstilsmottagning -arbete med evidensbaserade metoder för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor hos riskgrupper. 
Maria Nilsson leg fysioterapeut och Catharina Westher leg sjukgymnast, 
Livsstilsmottagningen inom Område närsjukvård väster. 

COVID-19 – utvecklingsarbete i realtid 
Fysioterapeuter inom Region Örebro län som jobbat med Covid-19 

INFORMATION från Örebro distrikt  
Louise Andersson, leg. sjukgymnast, MSc, Skebäcks Vårdcentral, ledamot 
Fysioterapeuterna Örebro, SACO-representant Närsjukvårdsområde Örebro och söder 

09:45 Fikapaus 

10:15 Föreläsning  
BättreRygg - ett vårdprogram för evidensbaserad behandling 
vid ryggbesvär i primärvård  
Karin Schröder, leg. fysioterapeut, doktorand , adjunkt, Institutionen för hälsa, 
medicin och vård, Enheten för Fysioterapi, Linköpings Universitet 
 
Fysioterapeutisk behandling vid skolios  
Allan Abbott, leg. fysioterapeut, fysiolog, med. dr., biträdande professor Institutionen 
för hälsa, medicin och vård, Enheten för Fysioterapi, Linköpings Universitet 
 
 

11:55 Avslutning 
 

 


