
E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

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

Osteoporos och fragilitetsfrakturer har blivit 
en av de stora folksjukdomarna i Sverige.
Andelen äldre ökar ständigt och frakturerna 
innebär ett stort lidande för individen samt är 
en gigantiskt hälsoekonomisk utmaning för 
vårt samhälle. Samtidigt har det på senare år 
kommit nya moderna och billiga behandlings-
alternativ som mycket effektivt minskar risken 
för fraktur.

Osteoporos är ett mycket  vanligt tillstånd i 
Sverige, framförallt hos äldre, och risken att 
drabbas av frakturer ökar med stigande ålder. 
Antalet frakturer med koppling till osteoporos har 
ökat dramatiskt Omkring 70 000 frakturer som är 
relaterade till osteoporos inträffar årligen och till 
skillnad från de flesta andra stora folksjukdomarna 
är osteoporos gravt underdiagnostiserat och 

underbehandlat. SKL:s Öppna jämförelser visar att 
endast 14 % kvinnor med fraktur behandlas med 
osteoporosläkemedel inom 1 år. Orsaken är 
sannolikt avsaknad av fungerande frakturkedjor 
och bristfällig kunskap om osteoporos och 
frakturprevention. Här finns stora utmaningar för 
hälso- och sjukvården där man behöver uppmärk-
samma problemet på sjukhusnivå men även 
primärvården har en mycket viktig roll 

Under dagen kommer vi att ge en bred uppdate-
ring i ämnet samt presentera de senaste rönen om 
förebyggande åtgärder, utredning, diagnos och 
modern behandling för att på bästa sätt kunna 
möta denna patientgrupp. Vi kommer att ha fokus 
på praktiska råd i den kliniska vardagen så att man 
efter denna dag skall känna sig helt trygg med hur 
man kan utreda och behandla denna patientgrupp.

P R O G R A M  F Ö R  D A G E N :

• Introduktion och benbiologi

• Epidemologi och frakturriskbedömning

• Tolkning av bentäthetsmätning/DXA

• Osteoporosutredning/labprover

• Osteoporosläkemedel – grundlig genomgång

• Läkemedelsval/uppföljning/behandlingslängd

• Praktiska fallexempel

Välkommen till denna aktuella kursdag!

Plats & datum: centrala Stockholm 11 april 2019.

Tid: 09.00–16.00

Pris:  3 800 kronor exkl moms. Boka-tidigt-pris 3 400 
kronor innan 15 februari 2019.

Föreläsare: Märit Wallander, ST-läkare, medicine 
doktor Osteoporosmottagningen Karolinska 
Universitets sjukuset

Mattias Lorentzon Överläkare i geriatrik, professor 
Sahlgrenska Akademin, medförsattare till boken 
”Osteoporos och Frakturrisk”(Studentlitteratur).

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursdagen 
utlämnas kursintyg. 

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

– modern behandling, utredning och diagnos Boka-tidigt- pris 3 400 krföre 15 feb.

OSTEOPOROS

Målgrupp: Allmänläkare, ST-läkare inom primärvården och andra speciellt 
intresserade som kommer i kontakt med målgruppen

Stockholm 11 april 2019

TEMADAG 



Jag anmäler mig till: Osteoporos – en temadag om modern behandling, 
utredning och diagnos

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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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, 212 25 Malmö

Expo Medica skickar information om 
nya kurser via e-post. 
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Stockholm 11 april 2019, 3 800 kronor exkl moms. 
Centrala Malmö 3 april 2019, 3 800 kronor exkl moms. 

Jag bokar innan 15 februari 2019 och betalar 3400 exkl. moms.

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

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 veder-
börandes 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 reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


