
 
 
Verksamhetsberättelse för MDT-sektionen för verksamhetsåret 
2019 

Styrelsen: har sedan årsmötet bestått av: ordförande Mark Aarts, sekreterare Fariba 
Gharachorloo, kassör Louise Gamming. Ledamöter: Anna-Lena Ramström och 
Gunilla Limbäck Svensson. Suppleanter: Linda Carlsson och Robert Wallerstedt. 

Revisor: Angelica Gunnarsson och revisorssuppleant Ola Rolf. 

Valberedningen: har bestått av Thomas Cullhed och Eva Ekesbo. 

Antalet medlemmar i MDT-sektionen: 31/12 2019 hade sektionen 485 
medlemmar. I 2018 var siffran 501. Därmed har vi minskat något i medlemsantalet. 

Möten: Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte, 10 
styrelsemöten, varav två fysiska möten löpande över två dagar samt ett fysiskt möte 
kvällen före vår konferens i Stockholm. Övriga möten via telefonkonferens.  

Konferens: Den 6 april 2019 arrangerade vi en endagskonferens i Stockholm 
med titel “MDT vid långvarig smärta”. Vi hade internationell representation 
genom föreläsare från Danmark och Nederländerna. Antal konferensdeltagare: 
97 st. Årsmötet genomfördes under dagen. Vi hade 61 deltagare, vilket var 
glädjande.  

Nyhetsbrev/Manualen: Nyhetsbrev via mail har utkommit med 4 nummer. 
Tidskriften Manualen kommer ut med 4 nummer per år och MDT-sektionen 



deltar i 2 av dessa nummer (nummer 2 och 4:a). MDT-sektionens medlemmar 
får dessa 2 nummer. Linda Carlsson har från sektionens sida varit ansvarig 
tillsammans med Helen Strandqvist.  

Social medier: Vi har varit aktiva på Facebook, Anna-Lena Ramström, Patrik 
Drevander och Robert Wallerstedt administrerar detta arbete. 684 följare och 661 gillar 
sidan. På Twitter som Mark Aarts administrerar finns 93 följare.  

Hemsidan: Ansvarig för MDT-sektionens hemsida är Patrik Drevander 

Föreläsningar: MDT-sektionen har genomfört föreläsningar för blivande 
fysioterapeuter i Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Luleå och Umeå. I Linköping ingår 
MDT ländrygg som en del av “ ländryggsundersökning och behandling 7,5 hp”, som är 
en elektiv kurs under termin 6 alternativt fristående kurs. I Göteborg ingår en kortare 
föreläsning i grundutbildningen  och i Lund en 4-timmars MDT-föreläsning.  

Professionsrådet: Sektionen har varit representerad vid de två möten som 
anordnades av Fysioterapeuterna 27/5 och 25/11, samt vid ett antal telefonmöten.  

Gemensam sektion för muskuloskeletal hälsa/samarbete med andra sektioner: 
Arbetet för att kunna skapa en gemensam sektion har i viss mån fortsatt. Vi har 
deltagit med 7 styrelseledamöter på OMT-konferensen och 2 ledamöter från 
OMT-styrelsen var närvarande på MDT konferensen.  
MDT-ordförande Mark Aarts och ordförande för OMT-sektionen Erik Nexborn har haft 
mailkontakt angående revidering av specialistordningen. Vi har inte lyckats få samsyn i 
frågan. 

Sektionerna för MDT, OMT, OK och FYIM  har samarbetat och har haft en gemensam 
utbildningsdag med temat fot, som anordnades under Fysioterapi 2019. Patrik 
Drevander var ansvarig från MDT-sektionen. Föreläsare inom MDT var Göte Norgren 
och Ola Westöö. 

Vidareutbildning inom MDT:Under 2019 har 18 personer tagit examen (Cred.Ex). 
Uppsatt mål var 15 pers, så detta är väl uppnått. En person har genomfört sin 



diplomautbildning under 2019, och planerar examineras under 2020.  

 

Ekonomi: MDT sektionen äskade om 384 600 kr i sektionsanslag från 
Fysioterapeuterna för 2019, men  tilldelades 135 000 kr. Sektionen äskar pengar utifrån 
den verksamhetsplan och budget som görs inför kommande verksamhetsår. De 
sammantagna intäkterna för 2019 var 135 000 kr. De sammantagna utgifterna var 165 
378 kr. De större utgiftsposterna var arvoden 43 677 kr för bl.a. föreläsningar på 
utbildningsorter och styrelsearbete. Kostnader för arbetsgivaravgifter var 13 720 kr, 
reklam och PR 32 850 kr och för utbildning (OMT-konferens) 24 750 kr. Resultatet för 
2019 blev - 30 377 kr. 

Styrelsen ber att få tacka alla som ställt upp för MDT-sektionen under året och ser fram 
emot ett nytt verksamhetsår 2020 ! 


