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KURSFAKTA

Enklast anmäler du dig på expomedica.se
Boka tidigt-pris 1 295 kr före 1 september!

TEMA  HÖS TEN  202 2

Diabetes – dåtid, nutid & framtid

FOKUS
PÅ FOTEN

BOKA TIDIGT-PRIS 
1 295 kr vid bokning före 1 september  (ord pris 1 395 kr)

Välkommen till höstens omgång av Fokus på 
foten. Temat är det ständigt aktuella ämnet 
diabetes. Vad har hänt inom området, vad är på 
gång och hur påverkar det rollen som fotterapeut.

Syftet med denna dag är att utifrån fotterapeutisk synvinkel 
fördjupa och förbättra kunskapen i det kliniska arbetet i 
relation till de utmaningar som man ofta står inför gällande 
diabetiker. Att uppdatera sina grundkunskaper om sjukdo-
men och få andra professioners kunskap är viktigt för att 
kunna ge den allra bästa vården till patienterna/kunderna. 
Med rätt kunskap om exempelvis primärprevention, sår 
och sekundärprevention kan man göra en stor och viktig 
skillnad. 

Fotterapeuten har en viktig roll både innan och framförallt 
efter en konstaterad diabetes. Rätt åtgärd, vid rätt tillfälle 
och lagom intervall hos en välutbildad och kunnig fottera-

peut, kan rädda många från svårt lidande. Vi kommer helt 
kort att titta på diabetesvården ur ett historiskt perspektiv 
men tyngdpunkten ligger på dagens behandlingsmetoder 
och framtida forskningsrön.

Under dagen tittar vi bland annat närmare på fotkompli-
kationer vid diabetes, sår, neuropati, angiopati, ischemi, 
skoförsörjning, inlägg/avlastning och mycket annat.

Föreläsare: Magnus Löndahl, 
docent, överläkare inom 
endokrinologi och diabetologi på 
Skånes universitetssjukhus i Lund.

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

Välkommen till denna dag med syfte att 
förnya, fördjupa och bekräfta dina kunskaper.
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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 hösten 2022

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Malmö 11 november Göteborg 18 november

Jag anmäler mig före den 1 september och får då det rabatterade priset 1 295:-

Stockholm 25 november

Kursavgift: 1 395:- 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


