
O R T O P E D I K U R S  F Ö R  P R I M Ä R V Å R D E N

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

”Ska man ge kortison på tennisarmbågar?” 

”Patienten undrar om stötvågsbehandling eller tvära 
friktioner kan hjälpa, men vad är det egentligen?” 

”Vad är impingement i axeln och hur behandlar man 
det egentligen?” 

”Vad betyder diskdegeneration på MR och vad innebär 
det för min unga patient?” 

Sjukdomar i rörelseorganen är en av de vanligaste 
sökorsakerna inom primärvården och det är nödvändigt 
för alla läkare men i synnerhet allmänläkare att kunna 
utreda, diagnosticera och behandla dessa tillstånd samt 
ha grundläggande kunskaper om såväl sjukgymnastisk 
behandling som ortopedisk kirurgi vid dessa tillstånd. 
Kursen går på ett systematiskt och lättförståeligt sätt 
igenom överbelastningssjukdomar, artros och andra 
degenerativa sjukdomar, men även akut ortopedi. 

Kursen är upplagd som en kompakt endagskurs med 
både teoretiska föreläsningar varvat med fallpresentatio-
ner och praktiska övningar i grupp. Kursen syftar till att  
vetenskapen, men även att lära sig enkla systematiska 

metoder och minnesregler för att förenkla ortopedi. Vi 
kommer gå igenom akut ortopedi såsom vanliga 
frakturer, distorsioner samt vikten av osteoporosbe-
handling. Praktiska övningar innefattar suturteknik, 
brännskador, reposition. Vidare går vi igenom de 
vanligaste idrotts- och överbelastningsskadorna, 
ryggsjukdomar inklusive praktisk undersökningsteknik 
vid patologi och injektionsteknik av kortison i leder och 
muskler. Vi kommer även gå igenom artros och 
framtidens ortobiologi. Slutligen går vi igenom BVC och 
barnortopedi och vad som särpräglar dessa tillstånd. 
Kursdeltagarna erhåller kursbevis och föreläsningskom-
pendium. 

P R O G R A M
09.00–09.15 Välkomna och intro
09.15–10.00  Frakturer, ligamentskador och osteoporos
10.00–10.15  KAFFE
10.15–11.00  Undersökningsteknik och praktiska 
 övningar trauma 
11.00–12.00 Degeneration och överbelastningar 
 i rygg och nacke
12.00–13.00 LUNCH 
13.00–14.00 Idrotts- och överbelastningsskador, 
 nerventrapment
14.00–14.30 Praktiska övningar injektioner
14.30–14.45 KAFFE
14.45–15.15 Artros och framtidens ortopedi 
15.15–15.45 BVC- och barnortopedi
15.45–16.00 Avslutning

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

 – diagnostik och praktisk behandling

Målgrupp: Endagskurs för läkare och lämpar sig väl för specialister 
och ST läkare i allmänmedicin, ortopedi, akutmedicin och reumato-
logi. Uppfyller delvis delmål c4 och c5 inom allmänmedicin.

Plats & tid: Centrala Stockholm 1 december, centrala 
Göteborg 9 december 2021, kl 09.00–16.00

Pris: 3 600 kronor exkl moms. Boka-tidigt-pris 3 100 
kronor före 1 oktober. 

Kursledare: Christian Anker-Hansen, specialist i 
ortopedi och allmänmedicin med stor klinisk 
erfarenhet och mycket uppskattad föreläsare. Han 
har bla skrivit ortopedikapitlet i läroboken ”Kliniska 
färdigheter” för läkarprogrammet samt producerat 
utbildningsfilmer i ortopedisk undersökningsteknik 
som återfinns på Youtube och används dagligen av 
läkarkandidater, AT läkare och ST läkare i hela 
Sverige. Han arbetar  på Capio Specialisthuset i 
Skåne som allmän ortoped. 

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. 

Praktisk ortopedisk 
uppdateringskurs

Stockholm 1 december, Göteborg 9 december 2021

Mycket höga betyg från tidigare deltagare.

”Rätt nivå, perfekt för primärvårdsläkare” ST-läkare

”Mycket bra upplägg” Läkare

Boka tidigt- 
pris 3 100 kronor 
före 1 oktober. 



Jag anmäler mig till: Praktisk ortopedisk uppdateringskurs
I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören 
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes 
personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar 
själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så 
påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.
se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reserverar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se

Anmälan

!

Stockholm 6 december 2018 kl 09.00–16.00, 3 600 kr exkl moms

  

Stockholm 1 december 2021 kl 09.00–16.00, 3 600 kr exkl moms.

Göteborg 9 december 2021 kl 09.00–16.00, 3 600 kr exkl moms.

Jag bokar före 1 oktober till priset 3 100 kr exkl moms.

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö


