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Sammanfattning 
 

Vi har samlat en grupp fysioterapeuter/sjukgymnaster med hög kompetens inom veterinärmedicin, 
som under dagen kommer att erbjuda en serie föreläsningar om rehabilitering för häst, hund och 
katt.  Utbildningsdagen vänder sig både till dig som är nyfiken på hur det är att arbeta med djur, och 
till dig som har lite mer erfarenhet inom området. 

Vid Cajsas föreläsning kommer vi att få höra om hur vi kan använda Kinesiotape på häst. 
Kinesiotape är ju ett bra hjälpmedel för att främja läkning och tidig återgång till träning, men också 
en hjälp att aktivera vissa specifika muskelgrupper. Pernilla kommer att berätta om det viktiga 
samspelet mellan häst och ryttare, och hur vi som fysioterapeuter kan arbeta med att analysera 
ryttarens sits och inverkan på hästen för att korrigera eventuell assymetri eller svaghet.  

Ann kommer att föreläsa om hundens motoriska kontroll under rörelse och aktivitet, och hur vi kan 
tillämpa en systembaserad teori för motorisk kontroll vid klinisk fysioterapi. Annika kommer att 
berätta om vikten av en strukturerad rörelseanalys, som är ett värdefullt verktyg vid all 
funktionsdiagnostik vid rehabilitering av hundar. Madeleine kommer att berätta lite om 
rehabilitering av katt, och hur det skiljer sig från de andra djurslagen. Vi kommer även att få höra 
Cajsa berätta om vägen som lett fram till Specialistkompetens inom veterinärmedicin, en ny 
möjlighet för oss som arbetar med djur! 
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Pernilla Stenfeldt, BSc, MSc Vet Phys, Leg. 
sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket. 
Arbetar i sitt egna företag sedan 2006 med 
hästar och ryttare. Pernilla är intresserad av 
ryttarens sits och dess påverkan på hästen och 
håller många uppskattade kurser och clinics bl a 
inom detta område. Hon är även verksam som 
sjukgymnast på Saxtorps hästklinik, Hallands 
Djursjukhus Slöinge och på Din Veterinär i 
Helsingborg. 
 

  

 
 
 

Cajsa Ericson, BSc, MSc Vet Phys, Leg. 
sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket. Spec 
kompetens Fysioterapi inom veterinärmedicin. 
Arbetar i sitt egna företag sedan 2003 med 
hästar och ryttare samt med motions- och 
idrottsskador. Cajsa håller kurser och clinics om 
sjukgymnastiska tränings- och behandlings-
metoder för häst och hund över hela Europa. 
Hon är verksam som sjukgymnast på 
Scandinavian Equine Clinics på Wallstanäs 
utanför Stockholm och har ett nära samarbete 
med andra kliniker i Stockholmsområdet. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeleine Engstig, BSc. Leg. sjukgymnast, 
godkänd av Jordbruksverket. Arbetar med 
rehabilitering för katt och hund på Lunds Djur-
sjukhus sedan 2002. Madeleine undervisar även i 
fysioterapi för både smådjur och häst på Equine-
Librium College i Sydafrika. Där har hon också 
inlett ett samarbete med Tenikwa, ett 
rehabiliteringscenter för vilda djur.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annika Falkenberg, Leg. Sjukgymnast, godkänd 
av Jordbruksverket. Har varit verksam inom 
veterinärmedicin sedan 2001 och arbetar idag i 
sitt egna företag med inriktning hund. 
Annika är funktionellt inriktad och arbetar 
förutom kliniskt med rehabilitering även med 
sporthundar. Hon coachar flera av Sveriges 
främsta hundförare inom bland annat agility. 
Hon är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit 
flera böcker på temat hundars funktion och 
rörelser. Annika är verksam som sjukgymnast på 
Evidensia Kållered. 
 

  

 
 

Ann Essner, Leg. Sjukgymnast, godkänd av 
Jordbruksverket, MSc, Spec kompetens 
Fysioterapi inom veterinärmedicin. Arbetar inom 
djurens hälso- och sjukvård sedan 1999 och är 
kliniskt verksam på Evidensia Djurkliniken Gefle, 
Gävle, och har ett nära samarbete med andra 
djurkliniker och djursjukhus. Ann är deltids-
doktorand på Uppsala Universitet, Institutionen 
för neurovetenskap, Sektionen för Fysioterapi. 
Hennes avhandlingsprojekt handlar om valider-
ing av undersökningsmetoder vid rehabilitering 
av hundar. Ann håller kurser och föredrag om 
sjukgymnastiska tränings- och behandlings-
metoder för hundar och katter i sitt egna företag 
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