VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIER
I MEDICINSK LASER

Adresskälla: Marknadsinformation i Sverige AB

Vi på Irradia har glädjen att utöka vårt kursutbud med flera webbinarier under våren 2021.
Vi har två inriktningar, intervjuserier och föreläsningar.
Terapeuter i olika branscher intervjuas om sina erfarenheter av medicinsk laser och berättar om konkreta patientfall.
Vi erbjuder också föreläsningar med olika teman. Det går bra att ställa frågor under föreläsningen.
• Anmälan sker via www.irradia.se/kurser
• Webbportal: Zoom. Länk kommer att skickas via e-mail ca 20 min innan start
• Förkrav: Inga
• Alla webbinarier är kostnadsfria
Det finns även möjlighet att låna lasrar för att utvärdera i den egna verksamheten.
OBS! Begränsat antal lånelasrar. Vid anmälan, bocka i om ni önskar utvärdera en lånelaser.
Följ Irradia på instagram: @Irradialaser
Samtliga av våra webbinar och kurser hittar du på www.irradia.se/kurser

Webbinarier våren 2021
Laserbehandling på häst
Tisdag 9 feb kl 12:30 - 13:30
Föreläsare
Maria Melander, massör och
laserterapeut, häst och människa

Intervju med Maria Melander
Maria intervjuas om hur hon behandlar hästar i sin klinik. Hon har i flera år
behandlat människa och häst och hittat ett sätta att även behandla förebyggande.

MID-Care

Intervju med Susanne Nay
Susanne berättar om hur hon arbetar med uthyrning av MID-care till sina patienter,
hur hon gör med bl a hyresavtal, prissättning och hur och vart hennes patienter ska
behandla. Susanne har arbetat i många år somkiropraktor och driver bl a Norrmalms
Kiropraktik och Friskvård.

Uthyrning för egenvård
Onsdag 10 feb kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Susanne Nay, leg. kiropraktor

Häst - tema framben
Torsdag 11 feb kl 18:00 - 19:00
Föreläsare
Helmut Tscharnke, rektor HTU, naprapat

Svårläkta sår i äldrevården
Fredag 12 feb kl 10:00 - 11:00
Föreläsare
Marianne Degerman,
leg. Fysioterapeut och sårbehandlare

Tema knäartros och laser

Föreläsning med Helmut Tscharnke
Helmut är en av Skandinaviens mest erfarna euquiterapeuter.
Han går igenom framben och dess vanligaste besvär och berättar när man
ska välja laser. Ta chansen att ställa frågor till Helmut i slutet av webbinariet.

Föreläsning med Marianne Degerman
Marianne berättar om hur hon behandlar svårläkta sår med medicinsk laser inom den
studie hon just nu utför i samarbete med Skellefteå kommuns äldrevård. Vi vill varna för att
vissa av bilderna som visas under föreläsningen kan uppfattas som obehagliga. Marianne
är fysioterapeut inom äldrevården i Skellefteå kommun och har de senaste åren gått från
att behandla smärta i rörelseorganen till att behandla svårläkta sår.

Onsdag 17 feb kl 17:00 - 17:45
Föreläsare
Anders Nobel, certifierad och
diplomerad laserterapeut

Föreläsning med Anders Nobel
Genomgång av bl a Irradias 4 dubbelblinda studier med 904 nm laser samt en färsk
systematisk översikt. Vi går igenom doser kopplat till evidens. Anders är Irradias
specialist inom forskning och evidens.

Häst - tema bakben

Föreläsning med Helmut Tscharnke
Helmut är en av Skandinaviens mest erfarna euquiterapeuter.
Han går igenom bakben och dess vanligaste besvär och berättar när man
ska välja laser. Ta chansen att ställa frågor till Helmut i slutet av webbinariet.

Torsdag 18 feb kl 18:00 - 19:00
Föreläsare
Helmut Tscharnke, rektor HTU, naprapat

Laserterapi på hund

Måndag 22 feb kl 10:00 - 11:00
Föreläsare
Anna Skog, hundterapeut och hundmassör

Intervju med Anna Skog
Anna berättar om hur hon rehabiliterar hundar med hundsim, massage och
laserbehandling. Hon har arbetat i många år med framförallt brukshundar av olika
slag och berättar bl a hur hon använder justering av frekvenser för att påskynda
rehabiliteringen.

Introduktion medicinsk laser
Grundläggande introduktion till medicinsk laser

Tisdag 23 feb kl 17:00 - 18:30
Föreläsare
Cecilia Lind, leg. sjukgymnast

Tema - Virus och laser
Onsdag 3 mars kl 17:00 - 17:45
Föreläsare
Anders Nobel, certifierad och
diplomerad laserterapeut

Tema rygg

Laser inom fysioterapin
Tisdag 9 mars kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Anders Bergström, leg. sjukgymnast

En världsmästares berättelse

Järnmannen
Fredag 12 Mars kl 10:00 - 11.00
Anders Olsson, ”Järnmannen”, triathlet,

världmästare och guldmedaljör i Paralympics

Nacksmärta - evidens

Tisdag 16 mars kl 17:00 - 17:45
Föreläsare
Anders Nobel, certifierad och
diplomerad laserterapeut

Föreläsning med Cecilia Lind
Cecilia tar upp det mest grundläggande inom medicinsk laser bl a indikationer, risker,
vad som skiljer laser mot andra ljus, biverkningar och behandlingsintervall. Cecilia har
arbetat med medicinsk laser i olika former sedan 2007 och skrivit en bok inom ämnet.
Sedan 2019 arbetar hon på Irradia med utbildning och försäljning.

Föreläsning med Anders Nobel
Anders går igenom de positiva effekterna av laserbehandling vid klassiska virusbesvär
såsom munherpes och bältros. Han går även igenom den senaste litteraturen av
laserbehandling på virus.

Intervju med Anders Bergström
Anders berättar hur han behandlar olika ryggbesvär med bl a laser i sin praktik. Anders har
arbetat med medicinsk laser under många år i primärvården för att behandla bl a senbesvär,
artros, och muskuloskeletala besvär. Han har drivit flertalet kliniker inom primärvården
senast i Stenungsund.
Intervju med med ”Järnmannen” Anders Olsson
Anders berättar om sin fantastiska historia och hur han använder laser för egenbehandling
för att underlätta sin träning. Anders är guldmedaljör i Paralympics 2004 & 2008 och världsmästare i handikappsimning. Han har slagit sina världsrekord 59 gånger och innehar idag
nio aktuella världsrekord. Hans specialitet är långloppsimning. Vid vansbrosimningen 2008
kom han i mål som nionde man av drygt tre tusen icke-handikappade fullföljande i
herrklassen.
Föreläsning med Anders Nobel
Genomgång av evidensläget för laserbehandling vid nacksmärta,
bl a genomgång av en SBU rapport. Anders är Irradias specialist inom
forskning och evidens och har editerat 4 klassiska laserböcker,
(Tuner/Hode, Kahru).

Friskvård - praktisk behandling

Ur massageterapeutens perspektiv
Torsdag 18 mars kl 09.00 - 10:30
Föreläsare
Anders Haglund, certifierad laserterapeut

Tema - svullnad och ödem

Laserbehandling inom fysioterapin
Måndag 22 mars kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Anders Bergström, leg. sjukgymnast

Introduktion laserakupunktur
Onsdag 24 mars kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Eva-Marie Janelo, Dipl. Akupunktör,
certifierad laserterapeut

Laser inom friskvård
Torsdag 25 mars kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Kajsa Persson, PT, massör och
laserterapeut

Ny forskning - hjärnbehandling
Onsdag 31 mars kl 17:00 - 17:45
Föreläsare
Anders Nobel, certifierad och
diplomerad laserterapeut

Föreläsning med Anders Haglund
Anders går igenom hur han behandlar praktiskt med flera olika laserprober för
effektivaste resultat. Efter en kort genomgång om laser, historik, vad laser är
samt om våglängder kommer Anders praktiskt att demonstrera laserbehandling
i kombination med massage och töjning för att få loss inklämningssyndrom där
framförallt bröstmuskeln behöver tänjas ut.

Intervju med Anders Bergström
Anders berättar hur han behandlar olika typer av svullnader och ödem med bl a laser i
sin praktik. Anders har arbetat med medicinsk laser under många år i primärvården för
att behandla bl a senbesvär, artros, och muskuloskeletala besvär. Han har drivit flertalet
kliniker inom primärvården senast i Stenungsund.

Föreläsning med Eva-Marie Janelo
Eva-Marie ger en introduktion till vad medicinsk laser är, hur medicinsk laser fungerar och
hur en laserstråle kan ersätta en akupunkturnål. Hon delar med sig av hur hon arbetar med
medicinsk laser och hennes kliniska erfarenheter. Eva-Marie driver sedan 25 år tillbaka
kliniken Neosoma, är författare och föreläsare.

Intervju med Kajsa Persson
Kajsa berättar om sitt arbete med medicinsk laser inom friskvård och hur hon behandlar olika typer av besvär. Kajsa berättar hur hon med få behandlingar men med
relativt höga doser får bra resultat. Hon driver idag kliniken Kajsas friskvård,
med bl a massage, laserbehandlingar och personlig träning.

Föreläsning med Anders Nobel
Genomgång av äldre studier (stroke) samt nyare studier (depression m fl).
Laserbehandling på hjärnan är ett intressant ämne. Anders har arbetat
på Irradia sedan många år och är Irradias specialist inom forskning och evidens.

MID-Care

Uthyrning för egenvård
Tisdag 6 april kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Susanne Nay, leg. kiropraktor

Intervju med Susanne Nay
Susanne berättar om hur hon arbetar med uthyrning av MID-care till sina patienter,
hur hon gör med bl a hyresavtal, prissättning och hur och vart hennes patienter ska
behandla. Susanne har arbetat i många år somkiropraktor och driver bl a Norrmalms
Kiropraktik och Friskvård.

Laserbehandling på häst
Onsdag 7 april kl 12:30 - 13:30
Föreläsare
Maria Melander, massör och
laserterapeut, häst och människa

Intervju med Maria Melander
Maria intervjuas om hur hon behandlar hästar i sin klinik. Hon har i flera år behandlat
människa och häst och hittat ett sätta att även behandla förebyggande.

Tema evidens

Föreläsning med Anders Nobel
Genomgång på evidensläget för laserbehandling vid mukosit. Mukosit är ett smärtsamt
hals/munsår som typiskt kan komma någon vecka efter kemoterapi och strålning av
cancer i huvud/nacke. Laserbehandling vid mukosit är en klassisk laserindikation med
studier i över 20 år. Om laserbehandling ska ske i samband med anticancerbehandling
eller när såret debuterat är frågan idag.

Laserterapi på hund

Intervju med Anna Skog
Anna berättar om hur hon rehabiliterar hundar med hundsim, massage och
laserbehandling. Hon har arbetat i många år med framförallt brukshundar av olika
slag och berättar bl a hur hon använder justering av frekvenser för att påskynda
rehabiliteringen.

Laserbehandling av mukosit
Tisdag 13 april kl 17:00 - 17:45
Föreläsare
Anders Nobel, certifierad och
diplomerad laserterapeut

Måndag 19 april kl 10:00 - 11:00
Föreläsare
Anna Skog, hundterapeut och hundmassör

Tema arm och hand

Laserbehandling inom fysioterapin
Onsdag 21 april kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Anders Bergström, leg. sjukgymnast

En världsmästares berättelse

Järnmannen
Torsdag 22 april kl 12:30 - 13.30
Anders Olsson, ”Järnmannen”, triathlet,

världmästare och guldmedaljör i Paralympics

Intervju med Anders Bergström
Anders berättar hur han behandlar olika besvär i arm och hand med bl a laser i sin praktik.
Anders har arbetat med medicinsk laser under många år i primärvården för att behandla
bl a senbesvär, artros, och Muskuloskeletala besvär.Han har drivit flertalet kliniker inom
primärvården senast i Stenungsund.
Intervju med ”Järnmannen” Anders Olsson

Anders intervjuas om sin fantastiska historia och hur han använder laser för egenbehandling för
att underlätta sin träning. Anders är guldmedaljör i Paralympics 2004 & 2008 och världsmästare
i handikappsimning. Han har slagit sina världsrekord 59 gånger och innehar idag nio aktuella
världsrekord. Hans specialitet är långloppsimning och vid Vansbrosimningen 2008 kom han i
mål som nionde man av drygt tre tusen icke-handikappade fullföljande i herrklassen.

Laserbehandling - ödem
Tisdag 4 maj kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Helena Janlöv Remnerud,
Leg. sjuksköterska & Medicinsk Lymfterapeut

Introduktion laserakupunktur

Intervju med Helena Janlöv Remnerud
Helena lär oss att tänka Lymfo-Logiskt och delar med sig av sin långa erfarenhet och
kliniska kunskap om ödembehandling. Helena startade Olivia Rehabiliterings Lymfcenter samt
var pionjär för lymfkurser för massörer. Hon har fått flera utmärkelser däribland Best Poster
Award på International Lymphoedema Frameworks världskonferenser i Toronto 2011 samt i
Rotterdam 2018. 2015 fick Helena ”Årets pris” av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
för att hon verkat för kunskapsspridning och utveckling av utbildningsprogram för att förbättra
lymfödemvården i Sverige.
Föreläsning med Eva-Marie Janelo

Onsdag 5 maj kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Eva-Marie Janelo, Dipl. Akupunktör,
Certifierad. Laserterapeut

Eva-Marie ger en introduktion till vad medicinsk laser är, hur medicinsk laser fungerar
och hur en laserstråle kan ersätta en akupunkturnål. Hon delar med sig av hur hon
arbetar med medicinsk laser och hennes kliniska erfarenheter. Eva-Marie driver
sedan 25 år tillbaka kliniken Neosoma, är författare och föreläsare.

Svårläkta sår i äldrevården

Föreläsning med Marianne Degerman
Marianne berättar om hur hon behandlar svårläkta sår med medicinsk laser inom den studie
hon just nu utför i samarbete med Skellefteå kommuns äldervård. Vi vill varna för att vissa
av bilderna som visas under föreläsningen kan uppfattas som obehagliga. Marianne är
fysioterapeut inom äldrevården i Skellefteå kommun och har de senaste åren gått från att
behandla smärta i rörelseorganen till att behandla svårläkta sår.

Fredag 7 maj kl 10:00 - 11.00
Föreläsare
Marianne Degerman, leg. Fysioterapeut
& sårbehandlare

Heldagskurs Laserakupunktur
Lördag 8 maj kl 10:00 - 15:00 (OBS! betalkurs)
Föreläsare
Eva-Marie Janelo, Dipl. Akupunktör,
Certifierad. Laserterapeut

Tema - Virus och laser

Tisdag 11 maj kl 17:00 - 17:45
Föreläsare
Anders Nobel, certifierad och
diplomerad laserterapeut

Introduktion medicinsk laser
Grundläggande introduktion till medicinsk laser

Tisdag 18 maj kl 17:00 - 18:30
Föreläsare
Cecilia Lind, leg. sjukgymnast

Heldagskurs med Eva-Marie Janelo. (OBS! betalkurs)
Eva-Marie ger en heldags webbaserad utbildning inom laserakupunktur. Hon går
igenom vilka lasertyper man ska ha till vilka besvär, vilka doser, och patientfall.
Allt är baserat på hennes mångåriga undersökande och utvecklande av vad som
ger bäst effekt, med grunden i TCM. Kursintyg ges ut i slutet av kursen.
Eva-Marie driver 25 år tillbaka kliniken Neosoma, är författare och föreläsare.
Föreläsning med Anders Nobel
Anders går igenom de positiva effekterna av laserbehandling vid klassiska virusbesvär
såsom munherpes och bältros. Han går även igenom den senaste litteraturen av
laserbehandling på virus.

Föreläsning med Cecilia Lind
Cecilia tar upp det mest grundläggande inom medicinsk laser bla indikationer, risker,
vad som skiljer laser mot andra ljus, biverkningar, behandlingsintervall mm.
Cecilia har arbetat med medicinsk laser i olika former sedan 2007 och skrivit en bok
inom ämnet. Sedan 2019 arbetar hon på Irradia med utbildning och försäljning.

Laser inom friskvård
Torsdag 20 maj kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Kajsa Persson, PT, massör och
laserterapeut

Tema fot

Laser inom fysioterapin
Tisdag 1 juni kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Anders Bergström, leg. sjukgymnast

Laserbehandling - ödem
Torsdag 3 juni kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Helena Janlöv Remnerud,
Leg. sjuksköterska & Medicinsk Lymfterapeut

Laser på häst
Tisdag 15 juni kl 12:30 - 13:30
Föreläsare
Maria Melander, massör och
laserterapeut, häst och människa

MID-Care

Uthyrning för egenvård
Onsdag 16 juni kl 17:00 - 18:00
Föreläsare
Susanne Nay, leg. kiropraktor

Intervju med Kajsa Persson
Kajsa berättar om sitt arbete med medicinsk laser inom friskvård och hur hon även
behandlar medicinska besvär. Kajsa berättar hur hon med få behandlingar men med
relativt höga doser får bra resultat. Hon driver idag kliniken Kajsas friskvård, med bl a
massage, laserbehandlingar och personlig träning.
Föreläsning med Anders Bergström
Anders berättar hur han behandlar olika fotbesvär med bl a laser i sin praktik.
Anders har arbetat med medicinsk laser under många år i primärvården för att
behandla bl a senbesvär, artros, och muskuloskeletala besvär. Han har drivit
flertalet kliniker inom primärvården senast i Stenungsund.
Intervju med Helena Janlöv Remnerud
Helena lär oss att tänka Lymfo-Logiskt och delar med sig av sin långa erfarenhet och
kliniska kunskap om ödembehandling. Helena startade Olivia Rehabiliterings Lymfcenter samt
var pionjär för lymfkurser för massörer. Hon har fått flera utmärkelser däribland Best Poster
Award på International Lymphoedema Frameworks världskonferenser i Toronto 2011 samt i
Rotterdam 2018. 2015 fick Helena ”Årets pris” av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
för att hon verkat för kunskapsspridning och utveckling av utbildningsprogram för att förbättra
lymfödemvården i Sverige.
Intervju med Maria Melander
Maria intervjuas om hur hon behandlar hästar i sin klinik. Hon har i flera
år behandlat människa och häst och hittat ett sätta att även behandla förebyggande.

Intervju med Susanne Nay
Susanne intervjuas om hur hon arbetar med uthyrning av MID-care till sina patienter,
hur hon gör med bl a hyresavtal, prissättning och hur och vart hennes patienter ska
behandla. Susanne har arbetat i många år somkiropraktor och driver bl a Norrmalms
Kiropraktik och Friskvård.

