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Medlemsantal, rapport från medlemsregistret på Fysioterapeuterna 

 

Antal medlemmar är 1345 st vilket är en minskning med 85 st från föregående år.  

 

Ekonomi 

 

Budgeten är fördelad på 11 kostnadsställen som är uppdelade i en momspliktig 

näringsverksamhet och en ideell verksamhet som är momsfri. I näringsverksamheten ligger 

områden som heter externa kurser, examinationer, AU utbildning (kursutveckling), kongress 

och kurskansli. Den ideella verksamheten består av förvaltning och medlemstidningen. 

  

Omsättningen och utgifterna har varit större under 2022 än de två föregående åren då 

verksamheten under året varit större. De stora intäkterna vi haft kommer bland annat från 

det centrala anslaget från förbundet, den externa kursen med Tim Gabbett och 

kursutvecklingskostnader från AU utbildning. De stora utgifterna under 2022 var bland annat 

att anordna den externa kursen och kostnad för lärplattform för OMT-kurserna.   

  

Minskade utgifter har det dock blivit för vår medlemstidning, Muskuloskeletal fysioterapi, 

som utgetts två digitala nummer.  

  

Bokslutet är inte färdigt än men omsättningen har höjts jämfört med föregående år. 

Sektionen kommer även detta år att gå med förlust till följd av att två stora utbetalningar 

genomfördes i början på året för aktiviteter som skedde under 2021. Det är dock inga 

problem med likviditeten. 

 

Styrelsemöten samt övrigt styrelsearbete  

 

Under året har OMT-sektionen haft totalt 10 st styrelsemöten varav ett årsmöte och ett 

konstituerande möte. Det digitala årsmötet följdes av en zoomföreläsning av Daniel 

Pettersson på temat yrsel och balansrubbningar. 

Två av styrelsemötena var fysiska möten. Ett av de fysiska mötena hölls tillsammans med 

lärarrådet där vi hade en gemensam föreläsning på temat marknadsföring. 

 

 



Verksamhetsåret 2022 har varit någorlunda sig lik efter pandemin. OMT-kurser har kunnat 

bedrivas, vi har arrangerat externa kurser men vi har inte kunnat genomföra en kongress på 

grund av osäkerheten från tidigare års pandemi.    

 

Samarbetet har fortsatt med sektionen för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin (FYIM), 

sektionen för Ortopedisk Kirurgisk rehabilitering och sektionen för MDT. Dessa sektioner har 

alla medverkat i vår tidning Muskuloskeletal Fysioterapi. Under 2022 började vi med digital 

distribution istället för en fysisk tidning.  

 

Under året 2022 har ett riktat arbete för att möjliggöra en kongress hösten 2023 pågått. 

Arbetet har fortlöpt under helåret med hänsyn taget till kriget i Ukraina, COVID, inflation, 

konjukturoro samt centralbankers agerande. Tillsammans bildar detta en giftig cocktail varpå 

riskanalysen för en kongress 2023 har varit av största vikt. Preliminär kongress kommer att 

genomföras på The Steam Hotel i Västerås 12 – 14 oktober med ett gediget startfält av 

intressanta globala föreläsare. Vi planerar även för en pre-course 12 oktober. Slutgiltigt 

beslut kommer att tas av styrelsen under början av 2023.  

 

OMT-sektionen har mottagit flera remisser gällande vårdförlopp, kunskapsstöd och 

vårdprogram inom muskuloskeletal hälsa. Sektionen har lämnat synpunkter utifrån aktuell 

evidens i ett bio-psykosocialt synsätt med tillhörande referenser som underlag. 

Nedanstående remisser har vi lämnat synpunkter till.   

 

• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Ländryggsbesvär hos vuxna 

• Nationell remiss för Knäledsartros från Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

• Nationellt vårdprogram Tumbas-artros 

• Nationell remiss höftartros 

 

Representanter från OMT-sektionen har under året medverkat i utredningsarbetet kring ett 

eventuellt gemensamt specialistområde för Ortopedisk manuell terapi, Ortopedisk kirurgi 

och Fysisk aktivitet Idrottsmedicin, ett arbete som sedemera pausades. Vidare har 

representant för OMT-sektionen medverkat i arbetsgruppen Rutin för utveckling och 



förvaltning av Fysioterapeuternas specialistordning. Förslaget från arbetsgruppen kunde 

sedan fastställas av FS under slutet av året. 

 

Vi har under hösten 2022 planerat för en gemensam utbildningsdag tillsammans med FYIM 

och Sektionen för Kvinnors hälsa. Utbildningsdagen förläggs under Fysioterapi 2023 på temat 

bäcken. Från OMT-sektionen föreläser Emma Söderström och Sara Königsson från Umeå och 

Ingela Lundholm-Tengvall är moderator.  

 

OMT Sektionen har aktivt deltagit i samtliga sektionsrådsmöten under året samt deltagit i 

arbetsprocessen för förbundets framtidsstrategiarbete vilket skett genom strategismedjor 

via teams samt Halvtid (tidigare rådsmöte) i Stockholm. 

 

AU IFOMPT Sverige 

 

OMT-sektionen i Sverige är Medlemsorganisation (MO) i International Federation of 

Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). IFOMPT är en av 12 sektioner under 

världsfysioterapeutförbundet WCPT som i sin tur ingår i Världshälsoorganisationen WHO. 

För att ett land skall kunna vara medlem i IFOMPT krävs att det finns ett fungerande 

utbildningsprogram som leder till OMT-examen i landet vilket sedemera är OMT-sektionens 

utbildningsprogram. Arbetet för au IFOMPT har fortskridit med målet att kvalitetssäkra 

OMT-sektionens utbildningsprogram och mål enligt IFOMPTs riktlinjer, se www.IFOMPT.com 

  

November 2021 godkändes OMT-sektionens utbildningsprogram gentemot IFOMPT 

”International Monitoring Program” (kvalitetssäkring av utbildningsprogrammet). Det 

innebär att OMT-sektionens utbildningsprogram uppfyller de internationella målen för en 

OMT-examen. Att skriva dessa rapporter har varit ett grannlaga arbete som gjorts av såväl 

styrelsens tidigare IFOMPT-representant Ingela Lundholm Tengvall samt våran external 

assessor Georg Lohse.  

Nästa rapport omfattar tidsperioden tom 2025. Under året har initierade mötet genomfört 

mellan föregående IFOMPT-representant, external assessor och nuvarande IFOMPT-

representant. Detta för att börja planera för kommande utvärdering. Vidare har alla 

utbildningsprogram medverkat på uppstartsmöte där återkopplingen från IFOMPT standard 



commitee diskuterades. Syften med dessa möten har varit att skapa en större uppslutning 

från alla utbildningsprogram och engagera dessa i den kommande utvärderingen.  

  

Pandemin innebar en stor omställning och utmaning i arbetet med IFOMPT. Det skulle varit 

en världskongress i Australien i oktober 2022 som tyvärr ställdes in pga pandemin.  IFOMPT 

har kontinuerlig gett webbaserade föreläsningar inom för området intressanta ämnen för 

sektionens medlemmar. Under året som gått har en internationell medlemsomröstning 

angående att godkänna Filippinernas ansökan om att upptas som fullvärdig medlem i 

IFOMPT. Då Filippinerna uppfyllt alla åtaganden godkändes deras ansökan efter omröstning 

av MO.  

  

Sveriges IFOMPT representant under året har varit Peter Michaelson Luleå 

(peter@omtsweden.se). 

 

AU Lärarrådet 

Två lärarrådsmöten har anordnats under året. Ett digitalt under våren pga pandemin samt 

ett fysiskt på hösten när restriktionerna lättat. För att underlätta och förbättra arbetet med 

kvalitet på utbildningarna i enlighet med IFOMPT´s krav finns en kvalitetsgrupp inom 

lärarrådet. De träffas via separata kvalitetsråd. 

OMT sektionens egna kurser ligger fortsatt på lärplattformen Moodle som utvecklas 

kontinuerligt med uppdaterat material. Intentionen med material på webben är att 

pedagogiken, tillgängligheten och insynen mellan de olika utbildningsorterna skall kunna 

förbättras samt att kvalitetsansvariga kan jämföra kurserna vilket torde ge en bättre 

övergripande kvalitet på kurserna. Tack vare lärplattformen kan även filmer med 

undersökningstekniker samt föreläsningar via Web bakas in till mervärde och förbättrad 

inlärning.  Det finns föreläsningar i muskelfysiologi, bilddiagnostik, smärtfysiologi, diabetes 

och reumatiska sjukdomar som köpts in och når kursdeltagare via lärplattformen. Bredden i 

specialistområdet och lärandemålen kräver en hel del utbildning inom områden som ex. 

beteendemedicin, fysiologi, forskningsmetodik med mera. Då kostnaden för plattformen är 

betydande har likvärdiga alternativ för ffa steg 1 diskuterats och börjat utforskas.  

mailto:peter@omtsweden.se


Lärarrådet har också reviderat steg 1 materialet och steg 1 nedre är klart och används nu 

fortlöpande på kurserna. Steg 1 övre borde vara klart inom kort.  

Vid höstens möte (fysisk träff) hade vi en föreläsning om sociala medier & marknadsföring 

genom dessa och vad bl a Facebooks senaste algoritmförändringar betyder för synbarheten.  

Master fysioterapiinriktning ortopedisk manuell terapi som ges vid Luleå tekniska universitet 

med nästa planerade antagning hösten 2024 för 30 studenter. Master fysioterapiinriktning 

ortopedisk manuell terapi är baserad på:  internationella akademiska och pedagogiska 

riktlinjer stipulerade av IFOMPT, fysioterapeuternas specialistförordning samt 

Högskoleförordningen examinationskrav på Mastersutbildningar.  För närvarande genomgår 

den 4:e gruppen studenter sin Masters-utbildning. 

Luleå tekniska universitet erbjuder, som enda fysioterapeutiska utbildning i Sverige, OMT 

steg 1 inkluderad i en valbar kurs inom ramen för programmet fodringar. En klar majoritet av 

programmet studenter väljer varje termin denna kurs, Fysioterapi Ortopedisk manuell terapi 

15hp. 

OMT Sektionens egna kurser på steg 1-3 nivå har under framför allt senare hälften av året 

allteftersom pandemisrestriktionerna lättats, getts på olika orter i Sverige. Totalt har 167 

utbildningsdagar hållits och sammanlagt 240 studenter har deltagit på olika kurser (steg 1-3). 

Lärarrådets ordförande har varit Henrik Olsson, Göteborg(henrik@torslandarehabcenter.se) 

och Joachim Heuer, Stockholm (joachim@heuer.physio) är adjungerad till OMT-sektionens 

styrelse från Lärarrådet. 

 

AU Tidningen Muskuloskeletal Fysioterapi 

 

Ansvarig Utgivare  

 

Kristian Larsson har varit redaktör för båda de utgivna numren under 2022. Dock har Lina 

Wallensten kvarstått som ansvarig utgivare, eftersom omregistrering medför kostnad och 

kan bli aktuellt då utgivningsbeviset ska förnyas med Patent- och Registreringsverket. För 



den ansvarige utgivaren krävs ett personbevis som visar att utgivaren bor i Sverige och är 

myndig. Detta utfärdas av Skatteverket, samt bevis att utgivaren inte står under 

förvaltarskap, detta utfärdas av överförmyndaren/ nämnden i kommunen. Därtill tillkommer 

en kostnad på 600 kr för byte av ansvarig utgivare samt 2000 kr för nytt utgivningsbevis. Ny 

ansvarig utgivare kommer att behövas från 2023, då Lina Wallensten nu suttit i 10 år och 

önskar träda av.  

 

Samarbete 

 

Under 2022 har samarbete mellan OMT-, OK-, FYIM- och MDT-sektionen fortgått och avtal 

håller på att tecknats även för 2023. Samarbetet med dessa fyra sektioner gör att vi når ut 

till ett större antal fysioterapeuter (drygt 4500). Avtal är skrivet med Östertälje Tryckeri för 

2023.  

 

Upplagan 

 

Muskuloskeletal Fysioterapi har historiskt getts ut som periodisk tidskrift, med fyra gånger 

per år, men 2021 gav vi endast ut två trycka nummer i samarbete med övriga sektioner och 

under 2022 gjordes tidningen om från tryckt till digital version och det gavs även då ut två 

nummer tillsammans med övriga sektioner. Årets första nummer var på 42 sidor och årets 

andra nummer på 32 sidor. Noterbart för årets andra nummer var att FYIM-sektionen då inte 

hade med några bidrag till tidningen, men önskade fortfarande, efter dialog, att tidningen 

skulle distribueras till deras medlemmar. Kostnaden för tidningen har kraftigt reducerats för 

samtliga deltagande sektioner under 2022 i och med digitaliseringen. För 2023 och framåt är 

planen att fortsätta att ge ut två digitala nummer av tidningen tillsammans med de tre övriga 

sektionerna. 

 

Studentföreläsningar 

Flertalet studentföreläsningar är utförda på olika lärosäten i Sverige och har kunnat återgå 

till att vara på plats istället för digitalt. Ambitionen för 2023 är att praktiskt vara ute på alla 

studieorter på de olika fysioterapiprogrammen, tillsammans med regionalt fackligt 



företräde, vilket redan är planerat.  

Antal föreläsningar:  

Stockholm= 0 

Luleå= 0, OMT 1 i programmet.  

Umeå=2 

Mälardalen=1 

Linköping= 0  

Göteborg 1 

Uppsala 1 

Lund 1 

 

Externa kurser 

I samband med årsmötet 23/2 hölls en digital yrselföreläsning av Daniel Pettersson och 

Daniel kommer fortsatt via OMT-sektionen anordna externa kurser 2023. I mars planerades 

en kurs med Chad Cook som dessvärre på grund av pandemin fick ställas in. Denna kurs 

planeras istället återkomma vid tillfälle framöver. Den 13-14 september 2022 anordnades 

workshopen ”Load management -Train smarter and harder” med Tim Gabbet i Göteborg, 

med god uppslutning på 35 deltagare. För 2023 finns redan planerade kurser med många 

intressanta namn, vilket kommer publiceras under 2023. 

 

AU hemsida 

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt med nyheter, kurser samt andra händelser som våra 

sektionsmedlemmar kan ta del av. Medlemmarna beställer kostnadsfritt broschyrer om OMT 

då vi vill sprida kunskapen hos OMT fysioterapeuter.  

Facebook 

Facebookgruppen ”Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi- OMT” används för att lätt 

sprida ny information om forskning, kurser och annat som kan vara aktuellt för våra 

medlemmar. Det är ett snabbt sätt att nå ut till våra medlemmar. Vi har nu 1565 följare, 

vilket är en minskning med 80 personer jämfört med förra året. 



Instagram 

Vårt Instagramkonto uppdateras kontinuerligt om kommande kurser, evenemang och med 

bilder från genomförda kurser/evenemang.  Vårt Instagramkonto har 747 följare, vilket är en 

ökning med 55 följare jämfört med förra året.  

Annonsering Fysioterapi 

Vi har annonserat i fyra nummer av Fysioterapi gällande aktuella kurser inom sektionen. Vi 

har också haft två annonser i nyhetsutskick från Fysioterapeuterna. Detta upplägg kommer vi 

fortsätta med även 2023. 

Kaltenbornpriset: 
  
Efter beslut i styrelsen blir utdelning av Kaltenbornpriset 2020 förflyttat till närmsta möjliga 

fysiska kongress, dvs 2023. 

  

 
 
Göteborg i januari 2023 

Erik Nexborn, ordförande OMT-sektionen 

 
 
 
 
 
 


