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Symposium om skidfysiologi 
för SFAIMs medlemmar 
 
HC Holmberg, professor i Idrottsvetenskap, och Marko 
Laaksonen, docent och lektor, båda vid Mittuniversitet i 
Östersund, har fredagen den 4 dec kl. 13.00-14.00 för 
SFAIMs medlemmar ett gemensamt föreläsningssympo-
sium via zoomlänk med titeln "Integrativ fysiologi och 
biomekanik inom längdskidåkning, skidskytte och alpin 
skidåkning" 
     Mellan klockan 14.00-14.30 sker efterföljande dis-
kussion där åhörare har möjlighet att ställa frågor till fö-
reläsarna via zoom.    
 
Denna digitala konferens sker på länken:  
https://gih-se.zoom.us/j/62845372914 
 
Välkomna!  

Save the date!  

Idrottsmedicinskt höstmöte 2021  
29 september -1 oktober 
Idrottsmedicinska vårmötet blir ett höstmöte. Boka in  
det idrottsmedicinska höstmötet den 29 september till 
den 1 oktober i Malmö.  

 

https://gih-se.zoom.us/j/62845372914


 
VÄLKOMNA till SFAIMs digitala konferens med fria föredrag 

Fredagen den 27 nov kl 12.00-14.00  
  

Välkomna till SFAIMs digitala nationell konferens fredagen den 27 nov kl 12.00-14.00 med ”fria 
föredrag” med åtta forskare som sände in abstract till SFAIMs årskonferens i Åre vt 2020. Mötet i 
Åre fick ju ställas in på grund av corona.   
Istället sker denna digitala SFAIM-konferensen med de fria föredragen fredagen den 27 november 
med start kl. 12.00 på  länken  https://gih-se.zoom.us/j/65537380349 
 

PROGRAM FRE 27 NOV 
Trauma/Rehab kl. 12.00-13.00  
 
12.00 Maria Werin                  Muskelaktivering vid plyometrisk träning är det skillnad mellan friska   
                                                    överhandsidrottare och de med axelsmärta?  
 
12.15 Ulrika Tranæus              Inter- och intrareliabilitet av tester i Karolinska Football Injury Cohort, 

KIC-studien.  
 
12.30 Riccardo Cristiani          Risk för associerade skador och ökad laxitet med längre tid mellan  
            skada och operation: en kohortstudie baserad på 3,976 patienter ope-
            rerade med rekonstruktion av det främre korsbandet.  

 
12.45 Josefin Abrahamson     Elitidrottare visar låg återgång till samma nivå av idrott vid 2 år efter 

höftartroskopi för femoroacetabulärt impingementsyndrom.  
  
Fysiologi/Medicin kl 13.00-14.00  
 
13.00 Anna Carlén                   Cykelergometertest för bedömning av svenska brandmäns arbetsför-

måga.  
 
13.15 Stefan Reitzner              Skelettmuskelns transkriptomik efter akut uthållighets- och styrketrä-

ning i livslångt tränade individer.  
 
13.30 Amanda Lahti                Fysisk aktivitet och stillasittande bland skolbarn.  
 
13.45 Moa Jederström           Skademönster och determinanter för lågt välbefinnande (oro) bland 

unga svenska konståkare.  
 
Efter varje föredrag finns möjlighet att alla digitala åhörare kan ställa frågor under 5 minuter till 
respektive föreläsare. 
  
/ Välkommen till denna digitala konferens önskar  
 
SFAIM genom Markus Waldén och Eva Andersson, båda vetenskapliga sekreterare i SFAIM 

https://gih-se.zoom.us/j/65537380349


 
Video Journal of Sports Medicine (VJSM) 
Ny medlemsförmån i SFAIM 
 
 
SFAIM har sedan en tid tillbaka ett samarbete med tidskriften Orthopaedic Jour-
nal of Sports Medicine (OJSM). Det innebär att alla medlemmar i SFAIM får pub-
licera i tidskriften med 33 procents rabatt. Nu lanserar de även Video Journal of 
Sports Medicine (VJSM) där samma villkor gäller.  
 
VJSM är en elektronisk tidskrift som är inriktad på videobaserad undervisning 
och lärande. Artiklarna kommer att vara en peer-reviewed så att varje artikel 
kommer att vara sökbar med en publicerad DOI.  
 
Artiklar i VJSM kommer att bestå av en 8–10 minuter lång videopresentation 
och skriftligt material som kompletterar videon.  
Texterna kommer att begränsas till en kort och strukturerad abstrakt. Innehållet 
i VJSM kommer att omfatta både etablerade och ursprungliga kirurgiska tekni-
ker, samt patientutvärdering, rehabilitering, och andra icke-kirurgiska behand-
lingsmetoder. 
VJSM är nu redo att acceptera inlämningar för peer-review inför publicering i 

början av 2021. Både OJSM och VJSM ges ut av Orthopaedic Society of Sports 

Medicine (AOSSM) och alla publikationer i dessa tidskrifter är fritt tillgängliga. 

I början av 2021 lanseras VJSM! Du hittar länken via www.sportsmed.org 

 

 

WEBBINARIUM OM  
PATELLAINSTABILITET, OPERATION OCH 
REHAB  
Per-Mats Janarv, Eva Bengtsson Moström (båda barnortopeder) och Åsa Lönnqvist 
(fysioterapeut) föreläser vid ett webbinarium om patellainstabilitet, operation och 
efterföljande rehabilitering. 

Tid: kl. 13.00 den 11 december. 

Länk finner du på www.svenskidrottsmedicin.se 



Fysisk aktivitet för årsrika 
 

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt arrangerar ett webbinarium den 2 december 

kl. 16.30 - 18.15 under rubriken; Fysisk aktivitet för årsrika - en fysiskt aktiv livsstil är inte 

ålderskänslig - tvärtom. Det är aldrig försent!  

Vi kommer bland annat att få ta del av aktuell forskning kring fysiologiska effekter av fysisk 

aktivitet för årsrika, lysssna till företrädare från den av regeringen tillsatta kommittén för 

främjande av ökad fysisk aktivitet, råd från professionen om hur du kan hålla dig fysiskt aktiv 

hela livet samt lyssna till två årsrika individers olika perspektiv och erfarenheter om betydel-

sen av ett fysiskt aktivt liv för bästa möjliga hälsa.  

Moderatorer; Jill Taube och Eva Zeisig, båda SLS Levnadsvaneprojekt 

 

Till anmälan  

 

Medverkande; 

Mai-Lis Hellenius, professor Karolinska Institutet 

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och arbetande ersättare i socialutskottet, 

Ing-Mari Dohrn leg. fysioterapeut och med dr, Karolinska Institutet, 

Peter Westerholm leg. läkare och professor emeritus vid Uppsala universitet 

Ullalena Hæggman, huvudsekreterare, kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Re-

geringskansliet 

 

När: 2020-12-02 kl.16.30-18.15 

Var: webbinar via Zoom,  

Anmälan https://zoom.us/webinar/register/WN_q_v95ltgRjaJBE8GVuE76A 

Kontaktperson: lilian.lindberg@sls.se 

 

Varmt välkomna till ett spännande möte! 

https://zoom.us/webinar/register/WN_q_v95ltgRjaJBE8GVuE76A
https://zoom.us/webinar/register/WN_q_v95ltgRjaJBE8GVuE76A

