
Målgrupp: Allmänläkare och andra som kommer
                  i kontakt med hudpatienter

Centrala Malmö 5 november 2020

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 !

Merparten av patienter med hudåkommor 
omhändertas inom primärvården. Den 
medicinska utvecklingen inom dermatolo-
gin är snabb och det föreligger ett ständigt 
behov av kontinuerlig vidareutbildning 
inom detta område för läkare och annan 
berörd personal som arbetar inom vården.

Olika former av maligna hudtumörer tillhör de 
cancerformer som visar snabbast incidensök-
ning i Sverige och övriga västvärlden. Landets 
hudkliniker upplever en kraftig ökning av sådana 
fall och diagnos, behandling och uppföljning av 
hudcancerpatienter utgör numera över halva 
verksamheten på de flesta hudkliniker. Några 
viktiga förklaringar är ökande livslängd och 
ändrade solvanor. Allmänspecialisten har en 
nyckelfunktion vid urval av de patienter, som 
skall remitteras till hudspecialist. Allmänspecia-
listen kan också ofta genomföra behandling utan 
medverkan av hudspecialist. 

Dermatoskopet är ett ovärderligt verktyg i 
diagnostiken av hudtumörer. Allt fler allmänspe-

cialister kommer att utnyttja dermatoskopi som 
hjälpmedel, varför utbildning behövs. 

En stark trend är att de flesta hudkirurgiska 
ingrepp utförs inom hudspecialiteten i stället för 
att spridas till många olika specialiteter. Olika 
typer av kirurgiska ingrepp och andra behand-
lingsformer kommer att illustreras. Under 
kursen kommer vi att ge kirurgiska tips för 
allmänspecialisten.

PRO GR A M  FÖ R  DAGEN

 09.00–09.30 Introduktion

 09.30–10.00 Melanom

 10.00–10.15 Paus

 10.15–11.00 Skivepitelcancer/Basalcellscancer

 11.00–12.00 Dermatoskopi grunder

 12.00–13.00 Lunch

 13.00–13.30 Dermatoskopi grunder

 13.30–15.00 Dermatoskopi övningsfall

 15.00–15.15 Kaffe

 15.15–15.45 Hudkirurgi – tips

 15.45–16.30 Dermatoskopi – övningsfall

Plats & datum: centrala Malmö 5 november 2019

Tid: 09.00–16.30

Pris:  3 800 kronor exkl moms. 
Boka-tidigt-pris 3 300 kr för 18 september.

Föreläsare: Ingela Ahnlide är överläkare på Hudklini-
ken i Helsingborg och har mångårig erfarenhet av 
dermatoskopi och kirurgisk samt icke-kirurgisk 
behandling av hudtumörer och deras förstadier. 

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

www.expomedica.se

Hudtumörer 
& dermatoskopi

Kurs i

• Basalcellscancer
• Skivepitelcancer 
• Malignt melanom
• Dermatoskopi
• Hudkirurgi

Boka-tidigt- 
pris 3 300 kr före 

18 september

NÅGRA OMDÖMEN FRÅN TIDIGARE DELTAGARE:

”Inspirerande dag, bra nivå” allmänläkare

”Mycket bra, konkreta tips och praktiska råd” distriktsläkare

!



Jag anmäler mig till: Hudtumörer & dermatoskopi I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

E-post

Företag/organisation

Postnummer Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

E-post

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

E-post

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 reservarar 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, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Malmö 5 november 2020, 3 800 kronor exkl. moms 

Jag anmäler mig före 18 september och betalar 3 300 kronor.

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö


