
Placebo and nocebo repre-
sent com

plex and distinct 
psychoneurobiological 
phenom

ena in which beha-
vioural and neurophysiologi-
cal m

odifications occur 
together with the application 
of a treatm

ent. D
ave N

ew
ell 

Barn som
 växer upp idag förväntas ha en 

kortare livslängd än sina föräldrar bland 
annat på grund av inaktivitet. Aktiva skol-
transporter, dvs. att barn färdas till fots 
eller cykel till skolan, är en viktig faktor för 
att stödja barns fysiska aktivitet. 
 

Anna-Karin Lindqvist
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Chiropractic hygience 
basically is a look at evolu-
tionary m

edicine, chronic 
diseases, and its applica-
tion to chiropractic. 

    Eric Russell

Välkom
m

en til vårens LKR
 kurs m

ed tem
a ”D

en m
oderna kliniken” 

och ”Fysisk aktivitet hos barn”.

U
pplägget kom

m
er att vara lite á la EC

U
 m

ed olika föreläsningstem
a 

sam
t w

orkshops.Tanken är att du kan välja något som
 passar eller 

intresserar just dig.

Bli uppdaterad, byt erfarenheter och ha en riktigt trevlig helg tillsam
-

m
ans m

ed oss!

Vi ses i Båstad 

M
artin och övriga i kursteam

et

Sue W
eber 

W
hat are strategies for 

encouraging appropri-
ate physical activity for 
children in the different 
age groups? 

ÖVRIGA AKTIVITETER
Fest & Spa

LKR-Golfen
(om

 vädret tillåter)

Klas Ö
stberg

Barn är inte sm
å vuxna. Hur ska 

vi få m
ed oss så m

ånga som
 

m
öjligt så länge som

 m
öjligt? 

Hur har de som
 nått längst i 

världen tränat som
 barn? 

Justine Fisher

Practical workshops where you 
discover how to create your own 
individual business strategy for 
social m

edia PR cam
paign. 



KONFERENSPROGRAM
FRED

AG
 2 februari 2017 Barn och fysisk aktivitet

09:30 -10:00 
Registrering & förm

iddagsfika

10:00 -11:30 
Children, obesity and physical activity –m

aking physical activity appealing to children - Sue W
eber

11:30 -13:00 
Lunch & besök hos utställare

13:00 -14:30 
Ett steg på vägen - Anna-Karin Lindqvist

14:30 -15:00 
Efterm

iddagsfika och besök hos utställare 

15:00 -16:30 
Barnidrott - ingen lek - Klas Ö

stberg 

LÖ
RD

AG
 3 februari 2017

08:30 -10:00 
H

LR &
 D

-H
LR eller G

D
PR

10:00 -10:30 
Förm

iddagsfika och besök hos utställare

10:30 -12:00 
Chiropractic H

ygiene in today’s w
orld - Eric Russel

12:00 -13:30 
Lunch och besök hos utställare

13:30 -15:00 
The placebo and nocebo - D

ave N
ew

ell 

15:00 -15:30 
Efterm

iddagsfika och besök hos utställare

15:30 -17:00 
LKR vårm

öte 

SÖ
N

D
AG

 4 februari 2017

09:00 -10:30 
PR and social m

edia 1 - Justine Fischer / H
LR &

 D
-H

LR 

10:30 -11:00 
Förm

iddagsfika och besök hos utställare

11:00 -12:30 
PR and social m

edia 2 - Justine Fischer / H
LR &

 D
-H

LR 

13:00 -14:30 
PR and social m

edia 3 - Justine Fischer / H
LR &

 D
-H

LR 

12:30 -13:00 
Lunch och besök hos utställare 



Barnidrott – ingen lek

Vi vuxna behöver stanna upp och fundera över varför vi vill att 
våra barn ska idrotta. H

ur tänker vi långsiktigt? Barn är inte sm
å 

vuxna. H
ur ska vi få m

ed oss så m
ånga som

 m
öjligt så länge som

 
m

öjligt? H
ur har de som

 nått längst i världen tränat som
 barn? 

Klas berättar om
 sina erfarenheter av m

öten m
ed världseliten 

inom
 olika idrotter. Idrott är glädje och den har en enorm

 
potential utöver prestation. Att satsa på bredd och allsidighet 
leder till ökad hälsa och välbefinnande. Som

 spin off effekt får vi 
en bättre vuxenelit.
 Children, obesity and physical activity – m

aking physical activity appealing to 
children

W
hat are strategies for encouraging appropriate physical activity for children in the 

different age groups? H
ow

 should children train as they develop and w
hat are the 

signs of overtraining in the developing young athlete. G
ain know

ledge about sport 
injuries associated w

ith grow
th spurts and how

 to m
odify training to avoid them

. 
Learn m

ore about the biom
echanical effects of overw

eight and obesity in children.

N
eurom

otor integration concepts use sensory and m
otor cues to activate the core 

system
s.  These are particularly im

portant for the:  
• 

Injured athlete
• 

Children w
ith neurodevelopm

ental challenges
• 

The overw
eight or obese child

The placebo and nocebo

Placebo and nocebo represent com
plex and distinct psychoneu-

robiological phenom
ena in w

hich behavioural and neurophysio-
logical m

odifications occur together w
ith the application of a 

treatm
ent. Learn m

ore how
 w

e m
ight re-describe the m

odern 
chiropractic profession, w

hat that m
eans for us and how

 that fits 
in w

ith a w
ider health care concept.

Chiropractic hygiene in today’s w
orld

Chiropractic hygience basically is a look at evolutionary m
edicine, 

chronic diseases, and its application to chiropractic. The hypothesis 
is that the environm

ent has changed faster than the body’s ability 
to adapt to it. The presentation looks at the evidence around sleep, 
m

ovem
ent, diet, and adjusting on the hum

an body.  

H
LR och D

-H
LR

Varje år drabbas ca 100 000 person av hjärtstopp. En H
LR-utbild-

ning ger dig kunskap och trygghet att ta hand om
 och hjälpa en 

person som
 fått hjärtstopp tills am

bulans anländer. Efter genom
-

gången grundutbildning i H
LR brukar m

an rekom
m

endera att m
an 

uppdaterar sin kunskaper i H
LR (repetitionsutbildning) m

inst en 
gång om

 året.

U
tbildningen i H

KLR m
ed hjärtstartare (D

-H
LR) ger dig grundkun-

skaper i behandlingen av en person som
 fått hjärtstopp, genom

 
bröstkom

pressioner och inblåsningar. D
u får lära dig tekniken för 

att bedöm
a den drabbades tillstånd sam

t att kalla på hjälp. Kursen 
ger dig också grundläggande ifnorm

ation om
 hur en hjärtstartare 

fungerar som
t tekniker att åtgära luftvägsstopp. 

PR and social m
edia

Practical w
orkshops w

here you discover how
 to create your ow

n 
individual business strategy for social m

edia PR cam
paign. Learn 

how
 to m

ake short film
s, save and upload them

 to YouTube or other 
social m

edia.  

Ett steg på vägen

Barn som
 växer upp idag förväntas ha en kortare livslängd än sina föräldrar 

bland annat på grund av inaktivitet. Fysisk aktivitet m
edför m

ånga hälsoför-
delar för barn, till exem

pel positiva effekter för m
uskler, skelett och hjärta. 

Studier har även visat på ett sam
band m

ellan barns fysiska aktivitet och 
förbättrade studieresultat. Trots att fysisk aktivitet är en viktig faktor när det 
gäller hälsan, så når endast en m

indre del av svenska barn den rekom
m

ende-
rade nivån. Aktiva skoltransporter, dvs. att barn färdas till fots eller cykel till 
skolan, är en viktig faktor för att stödja barns fysiska aktivitet. 

Föreläsningar



Sue W
eber

Sue is a fam
ily practitioner w

ith 30 years of clinical experience specializing in the 
treatm

ent of infants, children and the pregnant patient.  H
aving com

pleting the 
D

iplom
ate in Paediatrics and the M

asters in Chiropractic Paediatrics at AECC/Bourne-
m

outh U
niversity, she contributed to establishing international paediatric guidelines 

for the profession w
ith a consensus group form

ed by the FCER. She is a fellow
 in the 

EAC w
orking to develop relevant research projects and postgraduate education 

w
ithin paediatrics.  Besides clinical practice, Sue lectures for the AECC M

aster’s 
program

 in Chiropractic Pediatrics and throughout Europe for the post-graduate 
com

m
unity. Sue w

as aw
arded Chiropractor of the Year 2015 for her w

ork developing 
an education in paediatrics for the profession and prom

oting guidelines for the 
pediatric patient. 

D
ave N

ew
ell

D
ave N

ew
ell graduated from

 Plym
outh U

niversity w
ith a D

egree 
in Biological Sciences and subsequently a PhD

 in m
olecular 

biology in 1986. The last 25 years has been spent teaching and 
researching in chiropractic institutions holding the position of 
Lecture, Senior Lecturer and Research D

irector in m
ultiple 

chiropractic program
s in the U

K and Australia. H
e has considera-

ble experience in teaching the natural sciences, research m
etho-

dology, critical thinking and as w
ell as curriculum

 design, 
validation and accreditation of chiropractic program

s. H
e has 

successfully supervised at M
asters and D

octorate level and has 
published extensively in areas related to the chiropractic profes-
sion and m

usculoskeletal research fields.   

Eric Russel

Eric G
. Russell the D

epartm
ent Chair of Chiropractic Sciences and 

holds the rank of Professor at Parker U
niversity.  D

r. Russell obtained 
his chiropractic degree from

 Palm
er College of Chiropractic in 1996 

and w
as the first D

iplom
ate of Philosophical Chiropractic Standards 

(D
PhCS) to be nam

ed as President of a chiropractic college in the 
profession’s history w

hen he served in that role at the N
ew

 Zealand 
College of Chiropractic.
Because of his em

phasis on service to the profession, D
r. Russell has 

received num
erous professional and teaching aw

ards.  Som
e of his 

m
ost prestigious aw

ards include induction to the Palm
er College of 

Chiropractic G
reat H

all of Philosophers and the Palm
er H

all of 
Presidents, Parker College of Chiropractic Faculty of the Year, Fellow

 
of the International Chiropractors Association and Chiropractor of 
the Year for both Illinois and Texas to nam

e a few
.   D

r. Russell strives 
to inspire chiropractors to be the best they can be at the philosop-
hy, science and art of chiropractic.

Justine Fischer

Justine is a qualified journalist and w
orked in the 

broadcast industry for tw
enty years., initally for BBC 

Radio and then in N
etw

ork Television predom
inantly 

for BBC1 and m
ost recently for ITV1, producing 

hum
an interest, consum

er and docum
entary 

content for netw
ork television. She is the founder 

and creative director of M
adfish M

edia and a partner 
in ChiroM

oves.com
. 

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist som
 har doktorerat vid Luleå Tekniska U

niversitet och 
forskar om

 barn och fysisk aktivitet. I 2016 genom
förde hon ett pilotprojekt 

för att öka barns aktiva skoltransporter i årskurs 1 på O
rm

bergsskolan i Luleå. I 
projektet användes em

pow
erm

ent och gam
ifications som

 grund för att öka 
barn och föräldrars m

otivation. För närvarande genom
förs ett treårigt projekt 

där projektet sprids till fler skolor m
ed olika förutsättningar och utm

aningar. 
N

ästa år inkluderas även ett delprojekt m
ed vintercykling för barn. Anna-Karin 

har trettio års erfarenhet av utbildning, har utvecklat den treåriga utbildning-
en "H

älsovägledning" och är författare till boken ”H
älsovägledning- från ord 

och tanke till handling”. Anna-Karin Lindqvist är tidigare elitidrottare och 
sjukgym

nast i Svenska sim
landslaget och den svenska truppen till O

S i 
Sydney och Aten. 

Klas Ö
stberg

Klas Ö
stberg är en av Sveriges m

est erfarna idrottsläkare. H
an 

har arbetat för den svenska O
S truppen vid flera olym

piader och 
dessutom

 varit landslagsläkare för de svenska skidskyttarna 
under m

ånga år. Brinner för barnidrott på barns villkor och 
instiftade 2013 Svenska Barnidrottspriset
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