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Medlemsaktivitet - Vi deltog på Fysioterapi 2017! 

 

LSVET- sektionen detltog på Fysioterapi 2017 med en hel utbildningsdag för första gången i 

veterinärmedicinska sektionens historia. Utbildningsdagen bestod av fyra mindre 

föreläsningar. 

 

Ann Essner föreläste om artrossmärta på hund, Pernilla Stenfeldt om häst och ryttare i 

balans, Madeleine Engstig om rehabilitering på katt och Annika Falkenberg om rörelseanalys 

på hund. Den feedback vi fått av deltagarna har enbart varit positiv och 

veterinärmmedicinska sektionen hoppas att fortsatt kunna hålla medlemsaktivitet och 

utbildningar i samband med fysioterapidagarna. 

Utöver utbildningsdagen var veterinärmeidcinska sektionen på plats även resterande dagar 

där vi stod i monter och berättade om sektionens arbete. 

 

 

 

Gratulationer till kollegor 

 

Så har vi ännu en specialist inom veterinärmedicin! Marie Bergegård deltog på torsdagen på 

fysioterapi 2017 genom att visa sin poster: ”Har information tillsammans med träning på 

vibrationsplatta eller undervattengångband bättre effekt än enbart information? ” 

Stort grattis till Marie från hela sektionen! 

 

Den 16 februari 2018 disputerade leg fysioterapeuten Ann Essner inom veterinärmedicin 

med sin avhandling om ”Assessment methods related to pain in dogs with osteoartritis”! 

Ann var även den första att kunna titulera sig specielist inom veterinärmedicin inom 

fysioterapeutkåren! 

Stort grattis till våra fina kollegor som bidrar till att höja kompetensen inom vår kår! 

 

 

 

 

Vidareutbildningar inom veterinärmedicin 

 

I mars 2018 startade den efterlängtade tilläggsutbildningen via Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU). Tio sjukgymnaster/fysioterapeuter har påbörjat den samt en veterinär. 

 

Det andra stora vidareutbildningsalternativet vi i kåren har för att få ett godkännande av 

jordbruksverket är att gå masterutbildningen Veterinary Physiotherapy i Liverpool. Just nu är 

det flertalet sjukgymnaster/ fysioterapeuter som går den. 

Utöver dessa utbildningar så finns det för dig som är godkänd av jordbruksverket fortlöpande 

kurser inom rehabilitering via SLU. Håll utskik efter dessa! 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmöte 2018 hölls i mars 

 

24 mars i år hölls veterinäredicinska sektionens årsmöte på fysioterapeternas kansli på 

Vasagatan i Stockholm. 

 

I samband med detta hölls även medlemsaktivitet i form av inspirationsföreläsning av 

kommunikatör Pia Shiller om hur vi som profession bäst profilerar oss samt goda tips kring 

marknadsföring och kommunikation. Föreläsningen var mycket uppskattad. I samband med 

dagen höll även några av våra egna aktiva medlemmar korta presentationer om hur de kom 

igång med att arbeta inom veterinärmedicin. Dagen avslutades med samvaro över middag 

på hotell Lilla Rådmannen som sektionen bjöd deltagande medlemmar på. Tack till alla som 

bidrog till en aktiv och inspirerande dag både i fysisk person via webben. 

 

 

 

Medlemsaktivitet höst 2018 

 

Håll utskik på hemsidan efter höstens medlemsaktivitet i september! 

 

Veterinärmediciska sektionen kan stolt presentera Nicole Rombach som föreläsare/ utbildare 

för höstens medllemsaktivitet. Nicole har en Master i Animal Manipulation och doktorerade 

2013 via Michigan State University med fokus på nacksmärta hos häst. Nicole har även varit 

med om att ta fram Equibandsystemet tillsammans med Narelle Stubbs och Hillary Clayton. 

Den här utbildningen kan även ge nya verktyg för dig som arbetar med hund, även om 

helgen kommer vara inriktad på häst. Mer information kommer i separat inbjudan. Begränsat 

antal deltagarplatser! 

 

Väl mött! 
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