
Malmö 13 november, Göteborg 20 november
Stockholm 27 november 2020

 

Datum: Malmö 13 november, Göteborg 
20 november, Stockholm 27 november 2020

Plats: Malmö: Scandic Triangeln. Göteborg: Burgården, Skåneg. 20 
ingång Konferens. Stockholm: Courtyard by Marriott, Stockholm. 

Tid: Registrering från 08.30, föreläsningsstart 10.00, slut 16.15

Pris: 1 295 kr exkl moms. Boka tidigt-pris 1 195 kr före 25 september.

KURSFAKTA

Enklast anmäler du dig på expomedica.se
Boka tidigt-pris 1 195 kr före 25 september!

TEMA HÖSTEN 2020

Hygien § §§

FOKUS PÅ FOTEN

BOKA TIDIGT-PRIS 
1 195 kr vid bokning före 25 september (ord pris 1 295 kr)

Välkommen till fotterapeuternas fortbildnings-
dag där fokus ligger på de behov som finns och 
problem som kan uppstå i yrkesrollen som fot-
terapeut. Förutom föreläsningen bjuder dagen på 
goda möjligheter att träffa utställare och leve-
rantörer samt mingla med kollegor. En nyttig och 
trevlig dag helt enkelt.

Efter önskemål har vi denna gång valt att lägga tyngdpunk
ten på hygienrutiner. Vi kommer blad annat under dagen att 
titta närmare på senaste versionen av ” Socialstyrelsens all
männa råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet” gällande 
rutiner vid ingrepp och behandling, rutiner för instrument 
och redskap, lokalens utformning och egenkontroll.

Med Yrkesmässig hygienisk verksamhet avses en sådan hy
gienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och inte står 
under Inspektion för vård och omsorgs tillsyn enligt 7 kap. 
Patientsäkerhetslagen så som exempelvis fotvård.

Vi kommer att ge en grundlig hygienföreläsning och tittar 
närmre på eventuella riskfaktorer, potentiella faror vid 
ingrepp samt kunskap rörande arbetsplatshygien, salongs

miljö och vad regelverken kräver för yrkesutövning. I grun
den så bygger kursen på socialstyrelsens rekommendatio
ner för hygieniska ingrepp men vi kommer också att ge er 
utökade kunskaper om blodsmittor, bakteriefunktion och 
materialkunskap. Målsättningen med kursen är att ge dig 
som utövare nya verktyg för att göra säkrare behandlingar – 
både för dig och för slutkunden.

Föreläsare: Jens Bergström. 
Jens har en mångårig erfarenhet 
som föreläsare inom arbetsplats
hygien och riskanalys för stickande och skä
rande yrken och genomför föreläsningar i hela 
skandinaviska regionen för bland andra annat 
miljöinspektörer men även för hudterapeuter, 
fotterapeuter och tatuerare med flera. Han driver 
egen tatueringsstudio, har varit ordförande i SRT, 
Sveriges Registrerade Tatuerare där han bland 
annat tagit fram en hygienstandard för branschen 
och lanserat världens första gesäll och mästar
brev för tatuerare. En driftig man med stort patos 
för ämnet.

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
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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
Epost: info@expomedica.se
Tel: 08 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 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 2020

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Malmö 13 nov Göteborg 20 nov

Jag anmäler mig före den 25 september och får då det rabatterade priset 1 195:

Stockholm 27 nov

Kursavgift: 1 295:- exkl moms.

Anmälan

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se!

Avsändare: 
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.

Göteborg 8 maj, Stockholm 15 maj,
Malmö 29 maj


