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På god FOT mot framtiden- biomekaniska och kliniska perspektiv! 
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Lärandemål  
Deltagande vid heldagsutbildningen förväntas ge ökad kunskap om: 

• fotens anatomi och biomekanik samt kopplingar mellan foten och funktionella rörelser.  

• patologier i foten och ortopedkirurgiska behandlingstekniker samt undersökning och 
bedömning i fysioterapeutiskt behandlingssyfte.  

• behandling vid olika problem i foten. 

Sammanfattning 
Heldagsutbildningen vänder sig till alla som är intresserade av fotens funktion och dysfunktion. Dagen 
kommer att erbjuda ett kliniskt perspektiv på undersökning och behandling samt funktionell 
rörelseanalys. 

Foten och dess biomekanik är vår bas och vår markkontakt. Problem som uppstår i form av smärta 
eller dysfunktion i och från foten kan en förödande påverkan på människors vardag. Grundläggande 
kunskap inom detta område är fundamentalt och viktigt för alla fysioterapeuter som möter 
människor med symtom och smärta från muskuloskeletala systemet och då i synnerhet från sina 
fötter. 

 



 

Mer information om föreläsare 
    

 

James Moore, Clinical Director of Sports & Exercise Medicine at 
the Centre for Health & Human Performance (CHHP, 
www.chhp.com). 
 

Head for Performance for TeamGB and was instrumental in 
setting the strategy for the Tokyo Olympic Games; the Intensive 
Rehabilitation Unit Manager for the British Olympic Association 
(BOA); Head of Medical at Saracens RFC; Consultant Clinical Lead 
Physiotherapist for UK Athletics for two Olympic cycles; 
Consultant Physiotherapist for the RFU to the England Men’s 
Senior team in preparation for RWC2011; Medical team leader for 
Gloucester County Cricket Club. James has worked with multiple 
sports throughout the UK, USA and Australia.  
 

Bachelors at Kings College London in 1996; Masters in advanced 
Physiotherapy at University of Queensland in 2000; an MSc in 
applied Biomechanics in 2005; and has undertaken further post-
graduate qualifications in Strength & Conditioning and motor 
control of movement.  
 

James is currently enrolled as a PhD candidate at University 
College London (UCL), where he will look to model the hip joint 
and assess muscle function in healthy and injured subjects. He 
currently holds an honorary lecturer´s roles at UCL. 
 

 

 

Göte Norgren har arbetat som sjukgymnast sedan 1985, framför 
allt med patienter som har besvär från nacke, rygg samt andra 
leder och muskler. Vidareutbildat sig kontinuerligt sedan dess 
med såväl korta kurser som längre utbildningar. Bland de senare 
kan nämnas: 
-Ergonomi för företagsgymnaster 1994 
-Examen i Ortopedisk manuell Terapi (OMT) 1994 
-Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) 1995 
-Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi 1997 
Trots dessa utbildningar har jag nog ändå lärt mig mest av mina 
patienter! menar Göte. 
 

Lärare i Mekanisk Diagnostik och Terapi sedan 2000 och har 
undervisat sjukgymnaster och läkare över hela Sverige, vid Umeå 
Universitets sjukgymnastutbildning samt i Norge och Danmark. 
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Ola Westöö har arbetat som sjukgymnast i 12 år, främst inom 
primärvård men även inom företagshälsovård. För tillfället 
arbetar jag i Norrköping på Rehab Öst inom Region Östergötland. 
Jag träffar främst primärvårdspatienter men gör även second 
opinions på patienter med mer komplex problematik. I mitt 
uppdrag ingår även utbildning av kollegor och blivande läkare. 
Utöver Diploma i MDT har jag fördjupat mig i 
extremitetsproblematik genom diverse utbildningar inom OMT, 
senskador och även MDT Advanced Extremity Course. 
-Sjukgymnastexamen 2006 
-Credential Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) 2011 
-Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) 2018 
 

 

 
 

Cecilia Elam, leg. fysioterapeut, specialist inom ortopedisk 
rehabilitering och doktorand på Göteborgs Universitet.  Arbetar 
på Fysioterapin Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med 
special intresse för fotens rehabilitering. 

 

 

 

Åsa Hautau, MSc, leg. fysioterapeut. Kandidatexamen 1998, 
magisterexamen 2018, Göteborgs Universitet. 
Magisterstudie: Patienters levda erfarenheter av smärta och funktion 
i samband med fotledsproteskirurgi. 
Arbetar på Fysioterapin Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
med specialområde rehabilitering vid sjukdomstillstånd och skador i 
fot och fotled. Ingår i styrgruppen för Svenska Nationella 
Fotledsregistret.  
Till följd av magisterstudien, tilldelad Svenska Fotkirurgisällskapets 
stipendium 2018 för förtjänstfulla insatser för fotkirurgi och 
fotvetenskap 
 
 
 

 

 

 
 

Anna Kimming, fysioterapeut, MSc, Specialist i OMT, lärare i 
Observativ Rörelseanalys. 
 
 

  

 
 


