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Foten ur en fotkirurgs perspektiv

FOKUS
PÅ FOTEN

BOKA TIDIGT-PRIS 
1 195 kr vid bokning före 1 mars (ord pris 1 295 kr)

Välkommen till vårens omgång av Fokus på foten. 
Denna gång har vi nöjet att tillsammans med dr 
Anna Sprinchorn presentera en intressant och 
lärorik dag.

Inom fot- och fotledskirurgi görs de flesta ingrepp för att 
minska smärta, öka möjlighet till smärtfri förflyttning och 
för att kunna använda skor utan problem. Många ingrepp 
görs pga symtom från förslitning (artros), skador, medfödda 
missbildningar, reumatiska sjukdomar, neuromuskulära 
sjukdomar och idrottsrelaterade skador.
   Dagen kommer bland annat att handla om bakgrunder 
och orsaker till varför smärtor, problem och förhårdnader 
uppstår och hur man behandlar dessa problem kirurgiskt. 
Vad man skall tänka på ur ett fotterapeutiskt perspektiv 
innan och efter ett ingrepp?
    Vi kommer också att titta på vad man som fotterapeut 
kan och bör göra och när man skall rekommendera patien-
ten/kunden vidare i vårdkedjan.
   Föreläsningen är anpassad till fotterapeuter och deras 
vardag men ger också en inblick i vad och hur man inom 
ortopedin kan göra vi olika tillstånd i fot och underben.

   Vi kommer att illustrera med patientfall och ge utrymme 
för frågor under dagen. Maila gärna dina frågor innan 
kursen så tas dessa upp under föreläsningarna. Skicka dina 
frågor till per.persson@expomedica.se
   
Ämnen som behandlas under dagen är bland annat:

• Ledbandsskador

• Deformiteter

• Diagnoser i fotled

• Idrottsskador

• Fotledsdistorsion

• Vad kan vi/kan vi inte operera

• Skor och dess påverkan

Föreläsare: dr Anna Sprinchorn 
Biträdande överläkare, specialist 
ortopedi, fot kirurgi på fotsektionen 
vid ortoped kliniken, Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.

F O R T B I L D N I N G S D A G E N F Ö R S V E R I G E S  A L L A  F O T T E R A P E U T E R

SverigesSTÖRSTA mötesplats för fotterapeuter!

Välkommen till en spännande dag! Som vanligt 
har vi intressanta utställare på plats.
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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 utan ditt medgivande. 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 
 

I KURSAVGIFTEN INGÅR: kursmaterial, kursbevis och fika. Logi och lunch ingår ej. Alla priser är exklusive moms.

Ja tack! Jag anmäler mig till FOKUS PÅ FOTEN våren 2022

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Malmö 29 april Göteborg 6 maj

Jag anmäler mig före den 1 mars och får då det rabatterade priset 1 195:-

Stockholm 13 maj

Kursavgift: 1 295:- exkl moms.

Anmälan

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se!

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

Ja, jag vill ha information och erbjudanden från utställarna 
på Fokus på Foten.
Genom att kryssa i denna ruta godkänner jag att Expo Medica lämnar mina 
kontaktuppgifter till de utställande företagen i samband med Fokus på Fotens 
genomförade. Utställarna ansvarar själva för sin personuppgiftshantering och 
Expo Medica tar inte ansvar härför.

Göteborg 8 maj, Stockholm 15 maj,
Malmö 29 maj


