
Fre och lör 9-10 mars
Kursen Kommunikation och fysisk aktivitet som smärtbehandling 
(2 dagar) - behandlar grundläggande teman såsom 
det kontraintuitiva faktum att vi faktiskt inte har så 
kallade smärtreceptorer. Att smärta är en output som 
i stor utsträckning styrs av våra tankar och känslor. 
Boken SPEGELN, de tre affischerna, storyboards och 
animeringar ger dig nya sätt att på ett trevligt sätt 
kommunicera med dina patienter om smärta. 

Fre och lör 25-26 maj 
MTT för nacke och övre extremiteter (2 dagar) - Forskning visar 
att träning är effektivt för patienter med trapezius myalgi, 
nacksmärtor, huvudvärk, migrän samt för patienter med 
whiplashskada. Vi går igenom träningsbehandling för 
patienter med cervico brachialgi och för patienter som 
har haft ett nacktrauma (efter fraktur/idrottsskada).  
Långvarig axelsmärta är ett stort problem i samhället. 
Det har publicerats ett flertal artiklar som beskriver 
effekten av högrepetitiv, högdoserad MTT på gruppnivå 
(klinisk kontrollerad studie) samt på individnivå 
(patientfall). På kursen får du också en grundlig 
genomgång av dosering av övningar efter kirurgi av 
axeln, lateral epikondylit och colles fraktur.

Fre och lör 14-15 sept 
På kursen MTT för thorakala och lumber ryggsmärtor (2 dagar) får 
du en teoretisk fördjupning och praktisk träning med olika 
progressionssteg av motoriska rörelsemönster som flexion, 
extension och rotationer av ryggen. Efter kursen kan du 
designa träningsprogram för dina patienter med smärtor i 
thorax och/eller lumbal columna med eller utan ischias, efter 
en ryggoperation, spinal stenos och Bechterews sjukdom. 

Fre och lör 9-10 nov
MTT för höft, knä och ankel smärta - dysfunktion i nedre extremitet 
(2 dagar)  - Evidensbaserade kliniska studier visar positiva 
effekter av högrepetitiv, högdos medicinsk träningsterapi (MTT) 
för patienter med långvariga främre knäsmärtor 
(Patello Femoral Pain Syndrome [PFPS]). Samma behandling 
har också visat god effekt vid postoperativ behandling efter 
artroskopisk kirurgi på grund av degenerativ menisk-ruptur. Det 
är mycket spännande att effekten av MTT ett år efter avslutad 
behandling håller i sig och dessutom visar en fortsatt förbättring. 

 KOMMUNIKATION OCH 
 FYSISK AKTIVITET SOM 

SMÄRTBEHANDLING
Dosering av övningar (MTT) och Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) i smärtmoduleringshallen

Hälsa i Kubik firar tio-årsjubileum och samarbetar 
med Holten Institute och Tom Arild Torstensen 
om att arrangera 4 olika kurser om träning som 
behandling. Träning är en praktisk vetenskap som 
får en allt mer framträdande roll för folkhälsan 
och i behandlingen av våra patienter. Vi vill bidra 
med att öka kunskapen och metodiken genom att 
anordna 4 olika utbildningstillfällen under 2018.

Pris: Kurs pris för separate kurser är 3.700 + moms.
Om du anmäler dig till alla 4 kurserna får du en kurs gratis, 
kurspris: 11.100 + moms. I kursprisen ingår teorimanual, 
övningsmanual och dvd. Till kursen kommunikation och 
fysisk aktivitet som smärtbehandling inngår också boken 
Spegeln och tre affischer om smärta som smärtans fysiologi, 
smärtans psykologi och fysisk aktivitet som smärtbehandling.

Plats: Hälsa i Kubik, Åbäcksgatan 6 A, 431 67 Mölndal

Praktisk arrangör: Hälsa i Kubik
Kontakt person på Hälsa i Kubik är Fysioterapeut 
Viveka Björnberg Tlf  031-16 97 40, Mobil: 0707-483414
www.halsaikubik.se

Föreläsare: Tom Arild Torstensen

Anmälan: Bindande anmälan till kursen görs skriftligt till:
Holten Institute AB
Box 6038, 181 06 Lidingö
info@holteninstitute.com, 
070 734 41 02

Faktura och kursbekräftelse skickas efter anmälan. Läs mer om 
kurserna på www.holteninstitute.se

4 kurser Göteborg
2018

Det är ökande evidens att våra tanker och känslor kan öka eller minska smärtan. 
Denna kunskap är integrerad i MTT kurserna när vi i smärtmoduleringshallen tränar 
på olika aktiva övningar. Du ska få träna på kommunikation, hur du kan använda 
olika aspekter från Acceptance Commitment Therapy (ACT) som diffusion, letting go, 
acceptance och values i den fysiska övningen, i träningshallen i smärtmoduleringshallen.



Om Hälsa i Kubik
Viveka Björnberg och Carina Kruse Smidje driver företaget 
Hälsa i Kubik i Mölndal, helt nära gränsen till Göteborg, 
sedan 2008. Verksamheten består av tre delar Träning, 
Fysioterapi och Arbetsterapi. Hälsa i Kubik har avtal med 
Västra Götalands Regionen inom Vårdval Rehab.
I personalgruppen finns åtta fysioterapeuter och två 
arbetsterapeuter. I lokalen finns bla konferenslokal 
behandlingsrum och ett välutrustat gym totalt tusen 
kvadratmeter. Hälsa i Kubik firar tioårs jubileum och 
inleder ett samarbete med Holteninstitute. Träning är en 
praktisk vetenskap som får en allt mer framträadande roll för 
folkhälsan och i behandlingen av våra patienten. Vi vill bidra 
med att öka kunskapen och metodiken genom att anordna 
utbildningstillfällen under 2018.

Om Tom Arild Torstensen
Tom Arild arbetar kliniskt på Skultuna Fysioterapi 
(www.skultunafysioterapi.se). Tom Arild är doktorand 
på Karolinska Institutet och arrangerar kurser och 
seminarier genom Holten Institute AB. De sista åren 
har han vidareutvecklat medicinsk träningsterapi från en 
biomedicinsk till en biopsykosocial behandlingsform.
Tom Arild har också utvecklat en ny form för 
kommunikation/behandling av smärta, Kognitiv 
Rehabiliterings Terapi (KRT). I metoden används tecknade 
bilder, posters, storyboards, animeringar och boken 
SPEGELN. Tanken är att patienten genom bilderna 
känner igen sig och börjar att prata om vad hen ser på/i 
bilderna, ser i sig själv, känner igen sig i bilderna, tankar och 
känslor, smärta, att vi inte har smärt receptorer, att smärta 
är en output och att olika tankar och känslor (psykologiska 
faktorer) kan öka eller minska smärtan.

Hälsa i Kubik
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