
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi 

inom Fysioterapeuterna 
 

Välkommen på kurs i Kinetic Control - 

Rörelsekontroll & koordination runt länd & höft 

i Stockholm hösten 2018 

 

 

OMT sektionen i samarbete med Movement Performance Solutions arrangerar i 

Stockholm under hösten 2018 Kurs i Rörelsekontroll & koordination runt länd 

& höft. Ansvarig lärare är Joachim Heuer.  
 

Plats: 

Fysiocenter Odenplan, Odengatan 69, Stockholm 

 

Kursupplägg:  

Kursen är en fristående 2dgr utbildning men utgör samtidigt en av tre delar. 

De andra delarna är: ”Rörelsekontroll & koordination runt nacke & skuldra”, 

samt ”Rörelsekontroll & koordination gällandes flerledssynergier”.       
 

Kurbeskrivning: 

Kursen beskriver en systematiserad väg att använda rörelsekontroll som åtgärd 

till dina patienter för att de själva skall kunna hantera sina besvär, akuta såväl 

som återkommande och stödja patientens delaktighet och långsiktiga 

rörelsehälsa. Smärta, patologi och nedsatt funktion är kopplade till 

mekanismerna bakom en nedsatt rörelsekontroll. Kinetic Control väver samman 

principerna för modern neurovetenskap, biomekanik, fysiologi tillsammans med 

de praktiska färdigheterna så att du i din klinik kan förmedla god rörelsekontroll 

till dina patienter.  

 

Antal deltagare: 

Begränsat till 12 deltagare. Anmälan är bindande. Deltagare registreras i 

anmälningsordning. 
 

 

Kurskostnad: 

 3400 kr exkl. moms 

 4250 kr inkl moms  
 

 

 

 

 



Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi 

inom Fysioterapeuterna 
 

Information och anmälan: 

 

Kontaktperson:   

Joachim Heuer 

 Heuer Physio AB 

 Hasselnötsvägen 33 

 138 34 Älta  

 0705-933986 

 heuerphysio@gmail.com 

   

Anmälningsblankett bifogas. 
 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi 

inom Fysioterapeuterna 
 

Fyll i blanketten på skärmen innan utskrift! 

Anmälningsblankett:   
 

 Kurs i rörelsekontroll och koordination runt länd & höft.  

24-25/11 2018  
 

Deltagarens namn: _____________________ 
 

Deltagarens Personnummer: _______________________ 

 

Hemadress:_____________________________    

Postnummer: ______________________________  

Ort:_____________________________________ 

Tel:____________________________________    

Mobiltel:_________________________________ 

E-postadress:_____________________________________ 

 

Fakturamottagare: 
 

Namn eller företag:___________________________________________________________ 

 

Adress:_____________________________________________________________________ 

 

Ev: Referenskod:_____________________________ 

 

Postnummer/Ort:_______________   /  __________________________________________ 

 

Tel: / e-mail:____________________  /  _________________________________________ 

 

Person- eller organisationsnummer:____________________________ 

 

Ansvarig beställare: 
 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande:____________________________________ 

 

Kurskod: Koord. LHHT18 

 

Kostnad: 3400:- exkl moms  4250:-  inkl. moms. Anmälan är bindande. 

 

Skicka/maila denna blankett till nedanstående adress: 

 

 Heuer Physio AB 

 ℅ Joachim Heuer 

Hasselnötsvägen 33 

 138 34 Älta  

 0705-933986 

 heuerphysio@gmail.com 


