
Sektionen Mental Hälsas bjuder i samband med sitt Årsmöte in till en 
utbildningsdag om fysioterapeutiska insatser vid ångest och 
depression.  
 

Lördagen den 12 mars 2016 09.00 – 16.00    
Göteborgs universitet, Medicinaregatan 3, Academicum  
Utbildningsdagen är kostnadsfri för dig som medlem i sektionen. 
Som icke medlem tas en avgift på 100 kr.  
 
Utbildningsdagen vänder sig till dig som arbetar med psykisk ohälsa inom psykiatrin och i 
primärvården samt med barn och ungdom. Vi kommer att belysa olika perspektiv av 
fysioterapeutiska interventioner vid ångest och depression.  Vi planerar även att ha en 
paneldiskussion kring temat.  

 
Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Det drabbar många barn och unga, 
vuxna och äldre människor. Det står för mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningstal. 
Att förebygga psykisk ohälsa står därför högt på regeringens dagordning och man har en 
intention att satsa på förebyggande och tidiga insatser men även att ge den specialiserade 
psykiatrin bättre förutsättningar. Just nu pågår också socialstyrelsens arbete att uppdatera  
riktlinjerna från 2010 för ångest och depression. Sedan de förra riktlinjerna har fler och fler 
forskningsrapporter visat på stark evidens för fysisk aktivitet som behandling vid framför allt 
ångest och depression men även vid annan form av psykisk ohälsa. Här borde de 
fysioterapeutiska insatserna både inom första linjen vård och inom specialiserad psykiatri 
vara mer självklara än vad de visat sig vara när man planerar utveckling och insatser i 
framtidens sjukvård.  

 
Medverkande:  
Christina Bader-Johansson, legitimerad sjukgymnast   
Christina bor och jobbar i Zürich, Svejts och är kanske mest känd för sin bok “Rörelse och 
interaktion: om grundmotorik, stress och självreglering.” Christina har mastergrad i 
psykoterapeutisk psykologi från Donau-Universität, Krems, med studien “Salutogenese, 
Körperpsychotherapie und Depression. Eine qualitative Studie über die Stärkung der 
Lebensbewältigungsfunktionen” som hon kommer presentera under utbildningsdagen.  
Christinas presentationen kommer behandla de fyra kategorierna från hennes studie 1) 
Anknytning och terapeutisk allians, 2), Mindfulness/kroppsmedvetande 3), Kontakt med sorg 
möjliggör hälsosam kreativ aggressionskraft, 4) Självreglering och rytmer särskild, där 
kategori 3 presenteras mer ingående.  
 
Mats Hallgren, B.A. in Psychology, a Graduate Diploma in Professional Psychology, a Master 
degree in Health Promotion and a PhD in Public Health Sciences.  
He is a post-doctoral researcher in the division of Epidemiology and Public Health 
Intervention Research (EPHIR), Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, 
Stockholm, Sweden. Mats is Originally from Melbourne, Australia.  



Mats will present key findings from a recently completed trial of exercise for depression in 
primary care. ‘REGASSA’ is a randomized controlled trial (RCT) involving 945 adults with 
mild-to-moderate depression. REGASSA is the largest community-based trial of exercise for 
depression to date.  
 
Louise Danielsson, med. dr, leg. sjukgymnast 
Verksam vid Närhälsan Gibraltar Rehabmottagning i Göteborg samt forskar vid enheten för 
socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs universitet. Hon kommer att berätta om 
studierna i sin avhandling som hon disputerade med i juni 2015:  
”Moved by movement: a person-centered approached to physical therapy in the treatment of 
major depression”   
 
Lena Hedlund, med dr, leg sjukgymnast. 
Lena är verksam vid vuxenpsykiatrin i Malmö, område psykos, i teamet för nyinsjuknade i 
psykos. 
Lena sitter tillsammans med Louise Danielsson som representant för fysioterapeuterna i  
Socialstyrelsens PRIO- grupp för de nya riktlinjerna för ångest och depression.  
Lena kommer att berätta kort kring processen i det arbetet.  
 

Anmälan till utbildningsdagen gör du via länken nedan: 

http://goo.gl/forms/dFrQRZ03U2 
 
Vi i styrelsen för sektionen Fysioterapeuter inom mental hälsa ser 
fram emot att träffa dig den 12 mars. 
 
Välkommen! 
 
 
  
 
 
 
 


