
  

 

 

Maj 2022! 

Hej alla medlemmar i sektionen för neurologi 

Föreläsning:  

Onsdagen 1/6 kl. 12.30–14.00, så bjuder sektionen för neurologi in till webinar "Ménières sjukdom” 

digitalt via Zoom. 

 
Lena Kollén Leg överfysioterapeut, med. dr och specialist inom neurologi på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset kommer att föreläsa om bakgrunden kring Ménières sjukdom. Därefter kommer 
vi få höra en patient berätta om sin resa, upplevelse och erfarenhet av Ménières sjukdom.  Efter hans 
berättelse så finns det möjlighet att ställa frågor till Lena och patienten.  
 
12.30 - Introduktion, Lena Rafsten 

12.35 - Bakgrund till Ménières sjukdom, Lena Kollén 

13.00 - Att leva med Ménières sjukdom 

 

För att webinariet skall flyta så smidigt som möjligt för alla inblandade tänk på: 

• Använd webläsare Chrome eller Firefox 

• Ha gärna kameran på - sitter man på mindre bra uppkoppling kan det fungera bättre om bild 

tas bort 

• Ha din mic avstängd under hela webinariet 

• Frågor ställs i chatten under mötets gång - moderator kommer att lyfta dessa i tur och ordning 

under paneldiskussion på slutet 

 

För medlemmar i fysioterapeuterna är utbildningen kostnadsfri och det krävs ingen föranmälan. Du 

loggar in via zoom länk som du ser här.  

 

Join Zoom Meeting  

https://gu-se.zoom.us/j/69416094801  

 

Kommande arrangemang: 

Var står vi idag och vart är vi på väg? I maj ska sektionen för neurologi delta i dialogmöte med 

förbundet, då vi tillsammans skall analysera nuläget, diskutera strategier och spana framåt. Vi är 

tacksamma att inför detta få din input. neurologi@fysioterapeuterna.se 

 

Efter att ha blivit inställd och uppskjuten under flera pandemi år så är det nu äntligen dags för 

Stroketeamkongressen. Den 8-9 september 2022 har Örebro glädjen att hälsa alla 

stroketeammedlemmar runtom i Sverige välkomna till den 14:e Stroketeamkongressen.  

Temat för årets kongress är hur dagens strokeenhetsvård ser ut jämfört med gårdagens.   

https://mkon.nu/stroketeamkongress_2022  

https://gu-se.zoom.us/j/69416094801
mailto:neurologi@fysioterapeuterna.se


Save the date! Den 5-6 november 2022 planerar International Neurological Physical Therapy 

Association (INPA) att arrangera sin första konferens.  

 
 
Om du inte redan följer oss på Twitter, är det kanske dags nu. Där uppdaterar vi varje vecka med 

olika intressanta, nationella och internationella händelser och nyheter 
https://twitter.com/neurosektionen. Vi välkomnar dig att påverka sektionens Twitterkonto - informera 
oss gärna via neurologi@fysioterapeuterna.se om intressanta forskningsartiklar, kommande 
disputationer och andra händelser som är av värde för våra medlemmar. 
 
 
 

Hälsningar Styrelsen Sektionen för neurologi 
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