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Hur kan vi blomstra in på ålderns höst?
EN KONFERENS OM ATT ÅLDRAS HÄLSOSAMT OCH AKTIVT

Vi lever längre, är aktiva längre och förväntar oss en god hälsa längre. Hur kan kiropraktorer medverka 
till att en allt åldrande befolkning får sina behov av en fungerande rörelseapparat och bibehållen hälsa 
tillgodosedda så väl som möjligt? Den 5–7 februari ges Sveriges kiropraktorer möjlighet att uppdatera 
sin kunskap inom så väl kognition och kosthållning som manuell behandling och träning med fokus på 
den äldre patienten. Föreläsare från olika områden och professioner kommer till Clarion Live, Malmö, 
och bidrar med den senaste vetenskapen.

Lördagskvällen är vigd till en gemensam middag med underhållning.

PROGRAM

Fredag 5 februari

09.30–10.00  Registrering

10.00–10.30 Inledningstal. Ingemar Götestrand, Seniorguiden, Folkhälsomyndigheten

10.30–12.30 Osteoporos och sarkopeni; prevention, diagnos och behandling
 Tommy Cederholm, MD, PhD, Professor i klinisk nutrition, Uppsala Universitet

12.30–13.45 Lunch

13.45–14.30 Artros ur ett patientperspektiv. Beryl Svanberg, 1:a vice ordförande Reumatikerförbundet

14.30–15.30 Differentialdiagnostik och klinisk undersökning av höften hos vuxna och äldre patienter
 Erik Poulsen, kiropraktor, Ph.D, seniorforskare Syddansk Universitet (engelskt tal)

15.30–16.00 Paus

16.00–17.30 Fortsättning Erik Poulsen (engelskt tal)

Lördag 6 februari

08.30–10.00 Det geriatriska helhetsomhändertagandet och kognition
 Anne Ekdahl, MD, Ph.D, ordförande för Svensk Geriatrisk Förening

10.00–10.30 Paus

10.30–11.00 Fortsättning Anne Ekdahl

11.00–12.00 Behandlingsfaktorer vid omhändertagande av äldre med muskuloskeletala besvär
 Michele Maiers, kiropraktor, Ph.D, Center for Healthcare Innovation and Policy, 
 Northwestern Health Sciences University (engelskt tal)

12.00–13.30 Lunch

13.30–15.00 Livsstilsfaktorer – hur kan kropp och själ åldras hälsosamt? 
 Matthias Lidin, Leg. specialistsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset,     
 doktorand Karolinska Institutet

15.00–15.30 Paus

15.30–17.00 Ett kiropraktiskt omhändertagande av nack- och och ländryggsbesvär hos den äldre patienten  
 Michele Maiers (engelskt tal)

18.30 Middag med underhållning

Söndag 7 februari

09.00–10.30 Muskelfysiologi och neuromotorisk funktion vid åldrande. 
 Per Aagaard, idrottsfysiolog, Ph.D, Professor i biomekanik, Syddansk Universitet (engelskt tal)

10.30–11.00 Paus

11.00–12.30 Omhändertagande vid höftartros; patientutbildning, träning och manuell behandling
 Erik Poulsen (engelskt tal)

12.30 Avslut



Tommy Cederholm MD, PhD, Professor i klinisk nutrition, Uppsala Universitet

Beryl Svanberg 1:a vice ordförande Reumatikerförbundet

Erik Poulsen Kiropraktor, Ph.D, seniorforskare, Syddansk Universitet

Anne Ekdahl MD, Ph.D, ordförande för Svensk Geriatrisk Förening

Michele Maiers Kiropraktor, Ph.D, Director, Center for Healthcare Innovation and Policy, Northwestern 
Health Sciences University, Minnesota, US

Matthias Lidin, Leg. specialistsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, 
doktorand Karolinska Institutet

Per Aagaard Idrottsfysiolog, Ph.D, Professor i biomekanik, Syddansk Universitet

Tommy Cederholm är professor i klinisk nutrition 
vid Uppsala universitet sedan 2005 och överläkare 
i geriatrik vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
Hans forskningsområde rör interaktioner mellan 
energiomsättning, fett- och proteinintag med 
katabolism, inflammation och nutritionsstatus 
hos äldre, kroniskt sjuka och dementa patienter. 
Sedan 2012 sitter han i ledningen för den euro-

peiska nutri tionsorganisationen ESPEN som är 
världsledande inom området klinisk nutrition. Sitter 
i redaktionen för många internationella nutritions- 
och geriatriska tidskrifter, är bl.a. ”associate editor” 
för Clinical Nutrition. Nationellt fungerar han som 
expert för Livsmedelsverket och har expertupp-
drag för Socialstyrelsen. Han är medlem i Kungliga 
Vetenskapsakademien.

FÖRELÄSARE

De senaste tretton åren har Erik specialiserat sig 
på diagnostik och behandling av höftartros och 
disputerade på området. Han är post-doc vid 
Institutionen för Idrott och Biomekanik, Syddansk 
Universitet. I aktuella projekt studeras bland annat 
effekten av manuell behandling och artrosskola 

på smärta, funktion och livskvalitet vid höftartros 
samt kliniska tester i utredningen av patienter med 
höftartros. Erik driver dessutom Hofteklinikken i 
Köpenhamn och arbetar som sjukvårdsrådgivare 
åt Falck Healthcare.

Anne Ekdahl är geriatriker vid Helsingborgs  
Lasarett, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening, 
Vetenskapligt Råd för Socialstyrelsen i geriatrik 
och palliation och sitter i styrelsen för den Euro- 
peiska Geriatriska Unionen.

Michele Maiers leder Centret för hälsopolicy och 
innovation på Northwestern Health Sciences Uni-
versity. Hennes forskning har fokuserat på kliniska 
studier som ger svar på praktiska frågor som 
om multimodalt omhändertagande kan förbättra 
behandling, om korttidsbehandling eller långsiktigt 

omhändertagande är en bättre strategi för kronis-
ka muskuloskeletala besvär och vilka aspekter av 
vård som är viktigast för äldre patienter. Micheles 
arbete är idag inriktat på forskningsimplemente-
ring, såväl i klinisk verksamhet som i hälsopolicys.

Matthias Lidin forskar och föreläser om livsstil och 
livsstilsförändring. Han är verksam på Livsstils-
mottagningen Hjärtkliniken, Karolinska Universi-
tetssjukhuset, och är bland annat medförfattare till 
boken Långvarigt stillasittande.

Per Aagaards forskning omfattar fysiologiska och 
biomekaniska aspekter av träning, åldrande, inak-
tivitet, muskel/senskador, sjukdom och operation. 
Här inkluderas påverkan av ovanstående faktorer 
på neurologisk/neuromuskulär funktion, muskel-
funktion, muskelmorfologi och muskelarkitektur. 

Forskningen omfattar även inverkan av ovanståen-
de faktorer på neuromotorisk funktion och funktio-
nell prestationsförmåga hos äldre personer.



Plats
Clarion Hotell & Congress Malmö Live
Konferensanläggningen ligger bredvid Malmö Central.
www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-congress-malmo-live/

Boende
Ett mindre antal rum är preliminärbokade på Clarion fram till den 3 december och kan bokas 
via anmälningsformuläret. Därefter bokas rum direkt med Clarion eller närliggande hotell.

Enkelrum 990 kr inkl. moms
Dubbelrum 1.190 kr inkl. moms

Anmälan
Görs via formuläret i denna länk: lkr.se/konferens-2016/anmalningsformular-for-deltagare

Sista anmälningsdag
5 januari

Konferenskostnad
3.200 kr exkl. moms. Inkluderar fika tre dagar samt två luncher.

Lördagens middag
Bokas via anmälningsformuläret. 

För frågor 
Kontakta kansli@lkr.se, 070 689 11 79.

Väl mött i Malmö!

PRAKTISK INFORMATION

http://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-congress-malmo-live/
http://lkr.se/konferens-2016/anmalningsformular-for-deltagare
mailto:kansli%40lkr.se?subject=

