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SVENSKA RYGGDAGARNA 
 
Capio Spine Center Göteborg (https://goteborg.spinecenter.se/) i samarbete med Sportrehab 
(https://sportrehab.se/) bjuder in till 2 dagars kurs för läkare, fysioterapeuter, naprapater och 
kiropraktorer som vill fördjupa sina kunskaper kring ländryggs och nacksmärta. 
Att bemöta patienter med nack-och ländryggssmärta i kliniken är en utmaning. Bristen på 
kliniska tester för att identifiera specifika strukturer som orsak till smärta, resulterar inte 
sällan i att patienter klumpas ihop under etiketten ”icke-specifik nack-eller ländryggssmärta”. 
Detta trots att patienter uppvisar vitt skilda symtom och mönster. 
Finns det ledtrådar i anamnes och undersökning som kan ge mer information kring vilken typ 
av vävnad eller struktur som är påverkad? Och i de fall när det inte rör sig om ”icke-specifik 
nack-eller ländryggssmärta”, hur identifierar vi dessa? När ska du som kliniker remittera 
vidare patienten till läkare och när kan man ha is i magen? 
 
Kursen Svenska Ryggdagarna vänder sig till Dig som möter, behandlar och rehabiliterar 
patienter med nack-och ländryggssmärta, med huvudfokus att minska osäkerhet i mötet, och 
förbättra utfall för patienten. 
 
Kursen kommer innehålla föreläsningar och workshops. 
 
Mer information om kursen, dess innehåll och schema kommer uppdateras löpande här: 
https://sportrehab.se/kurs/svenska-ryggdagarna/  
 
Om kursen: 
När: 12-13 Maj 
Tid: Preliminär tid 12/5 13.00 – 18.00, 13/5 9.00 – 15.00 
Var: Göteborg, Quality Hotel™ Waterfront 
Pris: Early bird 5000 kr ex moms. 
From 28 April 5500 kr ex moms. 
SFAIMS medlemmar får 10% rabatt 
 
Föreläsare: 
Hans Laestander 
Överläkare, specialist i ortopedisk kirurgi 
Hans är legitimerad läkare sedan 1996 och ortopedspecialist sedan 2003. Efter specialisering 
har han arbetat i Varberg med allmän ortopedi och sedan 2009 enbart med ryggkirurgi. 
Hans har arbetat på Capio Spine Center sedan 2010 och har tidigare varit ledamot i styrelsen 
för Svensk Ryggkirurgisk Förening. 
 
Anna-Lena Robinson 
Överläkare, Specialist i ortopedisk kirurgi 
Specialist i ortopedi sedan 2010. Sedan dess specialistläkare med inriktning ryggkirurgi på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och Stockholm Spine Center. 
Även expert och forskare inom halsryggskirurgi vid Uppsala universitet. Sedan 2018 verksam 
på Spine Center Göteborg 
 
Christer Söderling 
Leg. Fysioterapeut 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoteborg.spinecenter.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zJ97Jda7Q6K1yLjfmPptKjVe6L6lBHf9NfFoiHpG8W4B7knYtIUeND9c&h=AT1OhXHHte0iBGJmb1qkH3rkvnHNYHKZZ0CcgHDWf9ZM1InpLoh2ZY9jZGntETUkwF0dJwr9pTBddQKbdprlsKl5-7ULvQNdcn6xDgjMlyInPnz8Rae60PuGe90qRAs-Dg&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3ToGLzbzH9AmJ90wFNtCVRyLJm3tFUynWJn36ePGgmOLiPfTVezB49Eta3qyskehblOUMAVq_QNe15Jv1gwLayNaKZCh3DRh4Y9hqIybxulsPZUgtWkA6F__uizZonwKzBADXGPgwksyitGmodAFrgrTgONOub1aeEEzRYUwOOUfDekLar
https://sportrehab.se/?fbclid=IwAR0mOjQLIli_VrKkDWQfMBdGn48JsUbe64oDCT8LirY4fTOEHAOXukgMlbI
https://sportrehab.se/kurs/svenska-ryggdagarna/
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Christer är legitimerad fysioterapeut sedan 2013 och har varit verksam på kliniken sedan 
2013. Har både arbetat med patienter med pre- och postoperativ rehabilitering i samband med 
hals- och ländryggsoperation samt med patienter som ej opereras. Har även arbetat som första 
bedömare av patienter med både kortvariga och långvariga ryggbesvär för triagering till 
vidare vård eller utredning. Har varit oberoende utvärderare vid randomiserad klinisk studie 
av patienter efter fusionsoperation i ländryggen. 
Undervisar på Göteborgs Universitet inom ryggortopedi för Fysioterapistudenter. 
 
Johanna Esebrant 
Leg. Fysioterapeut 
Johanna är legitimerad sjukgymnast sedan 2002 och har arbetat på kliniken sedan 2002. 
Träffar dagligen patienter med långvariga besvär från ryggen, både icke-opererade patienter 
och patienter med pre- och postoperativ rehabilitering i samband med hals- och 
ländryggsoperation. Har även arbetat som första bedömare av patienter med ryggbesvär för 
triagering till vidare vård eller utredning. Har varit sjukgymnast för Sävehofs damlag och för 
ungdomslandslag i handboll. 
Vidareutbildning i undersökning och behandling vid långvarig smärta, smärtfysiologi, 
smärtlindrande behandling, träningslära och idrottsmedicin. 
 
Christian Ernest 
Leg. Fysioterapeut 
Christian är legitimerad sjukgymnast sedan 1998 och har arbetet på kliniken sedan 2000. Det 
kliniska arbetet innebär att hjälpa patienter med långvariga besvär från ryggen, både icke-
opererade patienter samt patienter med pre- och postoperativ rehabilitering i samband med 
hals- och ländryggsoperation. Har på kliniken även arbetat som första bedömare av patienter 
med ryggbesvär för triagering till vidare vård eller utredning. 
Vidareutbildning i undersökning och behandling vid långvarig smärta, smärtfysiologi, 
smärtlindrande behandling, träningslära, idrottsmedicin och i kliniska mätmetoder. 
Har en medicine magisterexamen i fysioterapi. 
 
Om Capio Spine Center Göteborg 
Capio Spine Center Göteborg är en högspecialiserad enhet som erbjuder ett professionellt och 
individuellt omhändertagande av patienter med besvär orsakade av sjukdomar i hals-, bröst 
eller ländryggen. Kliniken grundades våren 2007 av Åke Blixt, Bengt Lind och Olle Hägg – 
specialistutbildade ryggkirurger, var och en med unik kompetens, med mångårig erfarenhet av 
att bedöma och behandla patienter med dessa sjukdomar och besvär. 
Verksamheten bedrivs efter moderna evidensbaserade principer, med de mest aktuella 
metoderna. Klinikens ryggkirurger är medlemmar i svensk ryggkirurgisk förening och är 
engagerade i nationell och internationell forskning inom ryggens sjukdomar. 
Vi har också en välutrustad rehabiliteringsenhet som drivs av fysioterapeuter. 
 
Anmälan här: https://sportrehab.se/kurs/svenska-ryggdagarna/  
 
Vi ses! 
 

https://sportrehab.se/kurs/svenska-ryggdagarna/

