
Inbjudan till MDT–konferens 
och kallelse till årsmöte

13-14 april 2018 Läppstiftet, Göteborg



Varmt välkommen till Göteborg och två fullmatade konferensdagar med det 
övergripande temat nacke. Vi avslutar dag ett med årsmöte följt av middag.  

Dag 1 - fredag 13 april 

08.30 Registrering och kaffe  
 
09.30 Välkommen och kort introduktion till konferensdagarna 
 
09.40 Nacke eller axel - lägg det diagnostiska pusslet – Calle Lindqvist, diplomalärare 

10.10 Dagens nackpatient – delta interaktivt i demonstrationen – Lars Degerfeldt, diploma  
 
11.20 Diskussion om patienten – räta ut frågetecken, fråga expertpanelen –  
           Representanter från MDT–lärargruppen  

11.45 Hur byggs ett MDT– nätverk? Exempel och inspiration från olika landsändar  
           – Representanter från olika nätverk under ledning av Angelica Gunnarsson, diploma  
 
12.10 Lunch 
 
13.30 Opereras eller ej? Operationsindikatorer cervikalt – Kajsa Rennerfelt, Ortoped  
           Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg  
 
14.30 Yrseldiagnostik – vanliga diagnoser och behandlingar – Viktor Källtén 
            Sjukgymnast, Göteborgs stad, Gråbergets korttidsenhet  
 
15.00 Fika  

15.30 Yrsel och MDT – hur undersöker och behandlar vi? Thomas Cullhed, diplomalärare 
 
16.00 Vanliga villovägar - Hur du blir en bättre kliniker – Göte Norgren, diplomalärare 

16.30 Årsmöte med mingel följt av middag  
 
19.00 Middag 



Dag 2 - lördag 14 april  


09.00 Tre lyft för Sverige – Fysioterapeuternas valmanifest  
 
09.15 Bad posture not a pain in the neck? Hur bemöter vi det inom MDT?  
           – Göte Norgren, Calle Lindqvist och Mark Aarts  
 
10.00 How to enhance patients adherence to MDT treatment – Charlotte Krog, Diploma    
            Danmark. Föreläsningen ges på engelska.  

10.30 Fika  
 
11.00 Positive impact in treatment  – Giving patients a voice – Charlotte Krog, Diploma        
           Danmark. Föreläsningen ges på engelska.  
 
12.00 Lunch  
 
13.20 Dagens patient – Thomas Cullhed, lärare MDT  

14.20 Diskussion om patienten –  räta ut frågetecken, fråga expertpanelen – en paneldiskussion    
            med Charlotte Krog och svenska MDT– lärarna  
 
14.40 Fika 

15.10 Praktiska workshops - slipa dina kliniska färdigheter – MDT– lärarna


16.20 Dagen avslutas 
 

 
 
 

 



Praktisk information 
 
Plats: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1-2 i Göteborg  
 
Pris: Medlem – 2500 kr vid anmälan före 31 januari 2018, därefter 3500 

          Icke medlem – 3800 kr för två dagar. 2500 kronor för en dag  

          Lunch, fika och middag ingår i priset!  
 
Anmälan och mer information:  Anmäl dig på vår webbsida www.mckenzie.se  
 

Önskar du presentera en poster?  
Anmäl senast 31 januari 2018 till Fariba Gharachorloo via e-post fariba40.gh@gmail.com  
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