FORTBILDNINGSDAGEN FÖR SVERIGES ALLA FOTTERAPEUTER

FOKUS
PÅ FOTEN
Göteborg 8 mars, Malmö 15 mars,
Stockholm 22 mars 2019
TEMA VÅREN 2019

Den seniora foten och
komplikationer vid diabetes
Välkommen till vårens omgång av Fokus på foten, vår skräddarsydda utbildningsdag för
Sveriges alla fotterapeuter där syftet är att ge en uppdatering och fördjupade kunskaper
i relevanta ämnen. Vi kommer denna gång att bjuda på två intressanta ämnen!

BOK A
TIDIGT-PR
IS
1 095 kr vid
bokn
före 1 februa ing
ri
(ord pris 1 19 .
5 kr)

FÖRMIDDAG

EFTERMIDDAG

Seniorfoten – eller stå på god fot med åren!

Hållbar prevention och vård av fotkomplikationer
vid diabetes

Vad händer med fötterna när man åldras och hur man skall
tänka och agera kring detta? Om foten ofta blir bortglömd
under en stor del av livet, är det inget mot hur försummad
den ofta är under senare år. Vi får höra om vanliga problem
och tankar om att bättre ta hand om vår vän närmast jorden,
kryddat med en smula livsfilosofi om att ta vara på våra
erfarenhetsrika år!
• Sår
• Skavsår
• Trycksår
• Svullnad
• Deformiteter
• Naglar
Föreläsare: Lollo Gröndal, Leg läk, specialist i ortopedisk
kirurgi, disputerad i ämnet Kirurgiska metoder för den
reumatiska framfoten och nu sedan flera år, verksam som
överläkare vid geriatrisk klinik i Stockholm med inriktning på
rehabilitering.

!

Boka tidigt-pris 1 095 kr före 1 februari

KURSFAKTA
Datum: Göteborg 8 mars, Malmö 15 mars,
Stockholm 22 mars 2019

Föreläsningen ger praktiska råd om hur en basal fotundersökning bör gå till och grundar sig på det nya vårdprogrammet ”Fotundersökning vid diabetes” från Sveriges Kommuner och Landsting( SKL). Många sår kan förebyggas med
egenkontroll och kontroll hos fotterapeuten. Med hjälp av en
enhetlig fotundersökning och riskgradering kan man förebygga en stor del av kommande komplikationer. Vidare betonas behovet och värdet av prevention som exempelvis vikten
av rätt typ av inlägg och skor för att förebygga tryckskador.
Ulla argumenterar för att effektiva vårdkedjor samtidigt ger
bättre livskvalitet, bättre ekonomi för hälso- och sjukvården
och är ekologiskt försvarbart. I denna vårdkedja har fotterapeuten en mycket viktig roll.
• Behov och resurser
• Rekommendationer
• Basal fotundersökning
• Digital fotkoll
• Senaste nytt från fotforskningen
Föreläsare : Ulla Hellstrand Tang legitimerad överortopedingenjör vid Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjuk
huset. Började sin fotkarriär som fotterapeut i Ludvika, utbildade sig sedan till ortopedingenjör. Disputerade i medicinsk
vetenskap vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet,
2017, med avhandlingen ”The Diabetic Foot – assessment
and assistive devices”. Avhandlingen presenterar nya digitala
metoder för fotscreening.

Plats: Göteborg Burgården, Skånegatan 20 ing. Konferens. Malmö
Scandic Triangeln. Stockholm Filmstaden Sergel Hötorget.
Tid: Registrering från 08.30, föreläsningsstart 10.00, slut 16.15
Pris: 1 195 kr exkl moms. Boka tidigt-pris 1 095 kr före 1 februari.
– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

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

Anmälan
Ja tack! Jag anmäler mig till FOKUS PÅ FOTEN våren 2019
Göteborg 8 mars

Malmö 15 mars

Stockholm 22 mars

Kursavgift: 1 195:- exkl moms.
Jag anmäler mig före den 1 februari och får då det rabatterade priset 1 095:-

!

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se

I KURSAVGIFTEN INGÅR: kursmaterial, kursbevis och fika. Logi och lunch ingår ej. 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

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.

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.

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

