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Haboped-dagarna 2023 TEMA: Långvarig smärta 

TORSDAG 26 januari 

09.15-10.00 Registrering och fika 

10.00-12.15  

Mathias Andersson, fysioterapeut, doktorand, programansvarig på 

magisterprogrammet på högskolan i Dalarna och klinisk verksam inom 

smärtrehab i Dalarna kommer med sin engagerade föreläsning prata om smärta, 

smärtfysiologi, smärtmekanismer och hur smärta påverkar oss. 

12.15-13.15 Lunch  

Vi går tillsammans till personalrestaurangen Rackarbacken.  

13.15-14.30  

Thomas Airio, specialistsjukgymnast på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 

och Eva Gåve specialistfysioterapeut, smärtcentrum, Akademiska sjukhuset 

föreläser utifrån sin långa erfarenhet och kommer fokusera på praktisk 

fysioterapi, hur de resonerar gällande behandling och bemötande kring unga 

smärtpatienter. 

14.30-15.00 Fika med postervisning 

15.00-17.15  

Thomas och Eva fortsätter med sin praktiska föreläsning. 

17.20-18.30 Mingel med tilltugg 

Glöm inte att anmäla dig, vi bjuder på snittar och cider.  
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FREDAG 27/1 

08.30-12.00 

Malin Lanzinger leg fysioterapeut och Markus Hilding leg psykolog kommer 

från Lunds Barn- och ungdoms-smärtmottagning och berättar om sitt samarbete 

runt patienterna. 

12.00-13.15 Årsmöte & lunch  

Vi bjuder på en matig smörgås och dricka i samband med 

årsmötesförhandlingarna. Var med och medverka och dra ditt strå till den 

demokratiska förening vi är. 

13.15-14.15 

Aliisa Lahti fysioterapeut från Finland specialiserad på bäckensmärta kommer att 

föreläsa om pediatrisk bäckensmärta, hur vi kan undersöka och behandla. 

Föreläsningen sker på engelska.  

14.15.-14.30 Kort fika för att hinna sluta i tid. 

14.30-15.30 

Aliisa fortsätter sin föreläsning. 

15.30-15.40 Avslutning 
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Praktisk information 
 

Plats:  Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset 

26/1 Aulan, plan 6, hiss C, Södersjukhuset 

27/1 Årsta aula, Södersjukhuset 

Alternativt; 

Digital närvaro, länk skickas dagen innan. 

Medlemmar prioriteras för deltagande på plats. 

 

Anmälningsavgift 

Sektionsmedlem en dag 400 kr/två dagar 600 kr  

Medlem i annan sektion en dag 500 kr/två dagar 700 kr 

Ej medlem i fysioterapeuterna en dag 1500 kr/två dagar 3000 kr 

Student på grundutbildningen en dag 100 kr/ två dagar 200 kr 

Samma avgift för fysiskt som digital medverkan. 

 

Lunch/fika 

Fika båda dagarna och torsdagens lunch ingår i anmälningsavgiften.  

Lunchen under årsmötet den 27 januari bjuder sektionen sina medlemmar  

på matig smörgås och dricka. 

 

Anmälan via länken: 

Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress, ev medlemsnr, allergier 

samt om du stannar på ”Mingel” på torsdagen, samt fysiskt eller digital medverkan. 

 LÄNK: https://forms.gle/5kaNSsk59UECvXzNA 

 

Senast oss tillhanda 10 januari 2023 

Bindande anmälan, men kollega kan gå om förhinder uppstår. 

 

Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan 

 

Posterutställning. Skicka in  en kort presentation (max ½ A4) av ditt projekt till 

cecilia.martensson@regionstockholm.se senast 16/12 och  

besked kommer senast 2/1 om du kommer få ställa ut.  

 

Har du frågor, välkommen att kontakta oss på haboped@fysioterapeuterna.se 

 

Hjärtligt Välkomna! 
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