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Barns hälsa i fokus på
Järvaveckan 
 
Den 12 juni arrangerar Fysioterapeuterna
ett seminarium med våra barn i blickfånget.
Seminariet "Rörelse ger bättre hälsa och
skolresultat" belyser vikten av rörelse och
de socioekonomiska skillnader vi ser i
barnens möjligheter till en aktiv och rörlig
uppväxt.

  
Barn och ungdomar blir allt mer stillasittande
med ökad psykisk ohälsa och ökad
problematik kring övervikt som följd. I skolan
når vi alla och kan göra tidiga insatser för att
komma åt de utmaningar som stillasittandet
leder till.

  
Vi vet idag att de som inte är engagerade i
idrott på fritiden också uteblir i större
utsträckning från skolidrotten. Vi behöver
stödja de eleverna med anpassade aktiviteter
utan krav på prestation och med stor
rörelseglädje.

  
Elevhälsan har en viktig roll där fysioterapeuter
kan bidra både förebyggande och
behandlande i ett tidigt skede. Allt för att
hjälpa, stödja och motivera alla barn och
ungdomar, oavsett förutsättningar, till rörelse. 
 

www.rörelselyft.se...
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Seminarium den 12 juni kl. 17.00: 
 "Rörelse ger bättre hälsa och skolresultat" 

 
Moderator

 FoU-chef Cecilia Friden, Fysioterapeuterna
  

Panel
 *Madelene Beerman, ordförande, Unga Reumatiker

 *Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
 *Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 *Saila Quicklund, riksdagsledamot och idrottspolitisk talesperson för Moderaterna
 *Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin (mp)

 *Annika Wennman, rektor, Grundskola västra Fryshuset,
 *Daniel Brandon, ledamot, Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

  
Tid: 

 12 juni 2018, 17:00 – 18:00
  

Plats: 
 Seminariescen 1, Spånga IP, Solhems hagväg 2, Spånga
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Arrangör 
 
Helena Conning

 Socialpolitisk strateg
 Fysioterapeuterna

  
Mobil: 0709-28 61 13

 helena.conning@
 fysioterapeuterna.se 

 

Presskontakt 
 
Peter Karlsson

 Kommunikationsansvarig
 Fysioterapeuterna

  
Mobil: 0709-28 61 17

 peter.karlsson@
 fysioterapeuterna.se 

 

 
Journalister och fotografer är välkomna att bevaka detta seminarium. Ingen föranmälan krävs! 
 

Fysioterapeuterna på Järvaveckan...

Fysioterapeuterna samlar 12 600 av Sveriges fysioterapeuter. Fysioterapeuternas vision är att alla
ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i
arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och
hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

  
Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut nytt namn på yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel i
patientsäkerhetslagen. Sjukgymnast fortsätter vara en skyddad yrkestitel för de som inte väljer att
byta till titeln fysioterapeut. 1 januari 2014 bytte Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund namn till
Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuterna 
 Vasagatan 48, Box 3196, 103 63 Stockholm

 Telefon: 08-567 06 100
 kansli@fysioterapeuterna.se

 medlemsregistret@fysioterapeuterna.se
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