FORTBILDNINGSDAGEN FÖR SVERIGES ALLA FOTTERAPEUTER

FOKUS
PÅ FOTEN
Malmö 28 maj, Göteborg 4 juni,
Stockholm 18 juni 2021
BOKA TIDIGT-PRIS
1 195 kr vid bokning före 1 april (ord pris 1 295 kr)

T E M A VÅ R E N 2 0 21

Smärta & helhetssyn
Välkommen till en ny omgång av Fokus på foten.
Vår målsättning med dagen är att ge en förståelse
för våra vanligaste dysfunktioner i foten, eventuell
uppkomst och behandlingsmöjlighet. Vi kommer
att titta närmare på smärtproblematik i foten och
inte minst hur vi kan höja blicken och se helheten.
Foten är en av de mest komplexa kroppsdelarna och ett
biomekaniskt underverk. Det är ingen annan kroppsdel som
utsätts för så mycket yttre belastning och påfrestningar som
foten. Långvariga felaktig belastning och rörelse i det
muskeloskletala systemet kan leda till smärta, inte bara i
foten utan på andra ställen också. Vid smärtproblematik
och dysfunktion i foten är det viktigt att återskapa normal
rörlighet i leder och en aktivitet i musklerna så att rätt
muskel gör rätt jobb. Genom ökad förståelse för hur
kroppen hänger ihop och hur man genom träning kan
uppnå smärtfrihet och balans i rörelse-stödjesystemet kan

många av våra vanligaste problem med smärta från fötterna
avhjälpas.
Under dagen kommer vi titta närmare på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunderna för behandling av fotsmärta
Plattfot
Plantar Fasciit
Mortons neuron
Hälsenesmärta
Hallux valgus – hallux rigidus
Peroneussmärta
Tibialis posteriorsmärta

Föreläsare: Cecilia Elam, legitimerad
ortoped specialisfysioterapeut vid FotCenter, Göteborg. Sedan examen 1994 har hon varit
verksam inom ortopedisk rehabilitering. Under 20
års tid var hon verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhus och började sin fotkarriär där i det ortopediska fot-teamet. Hon forskar även på Göteborgs
Universitet.

KURSFAKTA
Datum: Malmö 28 maj, Göteborg 4 juni, Stockholm 18 juni 2021
Plats: Malmö: Scandic Triangeln. Göteborg: Burgården, Skåneg. 20
ingång Konferens. Stockholm: Filmstaden Sergel Hötorget
Tid: Registrering från 08.30, föreläsningsstart 10.00, slut 16.15
Pris: 1 295 kr exkl moms. Boka tidigt-pris 1 195 kr före 1 april.

!

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

Göteborg 8 maj, Stockholm 15 maj,
Malmö 29 maj

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

Anmälan
Ja tack! Jag anmäler mig till FOKUS PÅ FOTEN våren 2021
Malmö 28 maj

Göteborg 4 juni

Stockholm 18 juni

Kursavgift: 1 295:- exkl moms.
Jag anmäler mig före den 1 april och får då det rabatterade priset 1 195:-

!

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 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.

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

