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Uppdraget som medicinska kommittén har reviderats och bifogas. 2017 års
medicinska kommitté består av följande medlemmar:
				Jennie Classon, Fysioterapeut, Ordförande. Kungsbacka
Markus Waldén, Läkare. Kristianstad
Anne Hopfgarten, Sjukgymnast. Stockholm
Stefan Skullman, Läkare. Skövde
Martin Asker, Naprapat. Stockholm
Kurt Andersson; Läkare, Dopingansvarig. Göteborg

Handbollmedicinsk Nätverksträff
Nätverket riktar sig till medicinska teamen i SHE, Herrligan, Allsvenskan dam och herr samt
förbundsmedicinsk personal. Alla övriga välkomna i mån av plats.
Nätverksträffen 2017 ägde rum 16 december i Göteborg i samband med damernas EM. Följande ämnen
vavhandlades:
Skaderegistrering – AIM Control (Athletes Injury iMpact Control). Ett smidigt och enkelt sätt för
spelare att sköta skaderegistrering i app och för medicinsk personal ta del utav om spelaren väljer det.
Jennie Classon
Livet som fysioterapeut under ett OS
Jennie Classon
Hjärnskakning - ett ständigt aktuellt ämne och inte minst i samband med EM där en svensk spelare
fick avbryta turneringen.Vilka kriterier har vi? Hur skall vi registrera och följa spelaren? Patientfall samt
inkludering av Return To School.
Anne Hopfgarten
Patellaluxationer - vanligaste knäskadan hos barn och ungdom. Anatomi, fysiologi och hur vi skall
rehabilitera skadan post-op/konservativt. Skadans associerade skador.
Anna Hellsten
Domarfrågan - nya regeln; att inte delta på 3 anfall vid medicinsk hjälp på plan. Hur har den fungerat?
Mikael Johansson

Inför kommande nätverksträff planeras följande ämnen:
•
•
•

Antidoping. Ren Vinnare.
Rapporter som är av ett handbollmedicinskt intresse.
Vilka fysiska färdigheter bör en elitspelare ha?
Hur ska vi testa/screena på klubbnivå?
Hur ska fysträning på landslagsnivå integreras till klubbnivå?
Hur skall en landslagsspelare ”se ut”?
Workshop med hur ett medicinskt team klubblag; så här kan det se ut.

Om ni saknar ett ämne som ni skulle vilja ha i samband med nätverksträffen; kontakta gärna:
jennie.classon@gmail.com.
Vi arbetar också vidare på att alla landslag och elitklubbar är representerade.

Summering av1st Scandinavian Congress in Handball Medicine
17-18 december 2016
”1st Scandinavian Congress in Handball Medicine” arrangerades av medicinska kommittén inom Svenska
Handbollförbundet (SHF) i samarbete med de internationella aktörerna European Handball Federation
(EHF) och European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). Konferensen
hölls i Göteborg på Kviberg Park Hotel & Conference i samband med finalhelgen under handbolls-EM.
Konferensen, med ett maxantal på 150 deltagare, var fulltecknad redan två månader i förväg och ett 20-tal
stod på väntelista. Deltagarna kom från 14 olika länder, mestadels från våra nordiska grannländer men även
mer långväga gäster deltog från t.ex. Japan och Qatar.
Det vetenskapliga programmet bestod av ett antal föredrag, symposier och workshops.
Programmet finns i sin helhet på:
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Handbollsmedicin/MedicineCongress/Programme1/.
Konferensen kommer att arrangeras vartannat år och arrangörskapet växlar mellan Sverige, Danmark och
Norge. Ett stort tack till alla föreläsare, deltagare, utställare och andra partners som tillsammans med
arrangörsgruppen gjorde 1st Scandinavian Congress in Handball Medicine till en succé!

Medicinska teamen landslagen
Dessa är de aktuella medicinska teamen som finns i landslagsverksamhet:
Herrar A
Läkare: 		
Daniel Jerrhag (Abbekås)
			Ola Svejme (Malmö)
Fysioterapeuter:
Heine Rosdahl (Limhamn)
			
Patrik Sigsjö (Åhus)
			Johanna Seve (Lerum)
			Lasse Eriksson (Stockholm)
U Herr (P96/97)
Läkare: 		
Henrik Eriksson (Göteborg)
Fysioterapeut: 		

Damer A
Läkare: 		
Henrik Eriksson (Göteborg)
			
Per Lindblom (Stockholm)
			Mikael Svensson Hendelberg
			(Göteborg)
Fysioterapeuter:
Annelie Hallqvist (Skövde)
			Jennie Classon (Kungsbacka)
			
Marie Wedberg (Partille)
U Dam (F96/97)
Läkare: 		
Sean Chidiac (Göteborg)

Sara Nilsson (Malmö)

U Herr (P98/99)
Läkare: 		
Hampus Lüning (Göteborg)
Fysioterapeuter:
Ulrika Andersson Moberg (Kungälv)
			Jennie Classon (Kungsbacka)
U Herr (P00/01)
Läkare: 		
Klas Halldin (Göteborg)
Fysioterapeuter:
Agneta Kjellby (Mölnlycke)
			Johanna Lindhult (Mölnlycke)

Fysioterapeut: 		

Caroline Hansson (Eslöv)

U Dam (F98/99)
Läkare: 		
Ulf Aneröd (Höör)
			Stefan Skullman (Skövde)
Fysioterapeuter:
			

Viktoria Karlsson (Västerås)
Jennie Persson (Göteborg)

U Dam (F00/01)
Läkare: 		
Sean Chidiac (Göteborg)
Fysioterapeut: 		

Sofie Ohlsson (Malmö)

Beachhandboll
Läkare: 		
Mikael Svensson Hendelberg 		
			(Göteborg)
Fysioterapeut: 		

Petra Lundquist (Billdal)

”Spelklar” byter namn och blir ”Råd och vård för idrottsskador”
Svenska Handbollförbundet för en diskussion med Folksam angående att gå med i tjänsten. Tjänsten omfattar
olycksfall och överbelastningsrelaterade skador. Tjänsten erbjuder rådgivning, inbokat vårdbesök hos Fysioterapeut (2 besök) eller läkare (1 besök) samt MR.Vårdgivare ska uppfylla vissa krav för att ta emot spelare.
Fysioterapeut Sofia Sjöbrink ingår i försäkringskommittén inom Svenska Handbollförbundet och är också en
del av det handbollmedicinska nätverket.

