
Öppen eller artroskopisk kirurgi i axeln? 

Örebro 10-11 april 2014  

 

20-årsjubilerande Svenska Skulder- och 

ArmbågsSällskapet inbjuder till årsmöte i 

Örebro 10-11 april 2014.  

Vi välkomnar er till ett stimulerande och 

trevligt möte på vårt fina Örebro slott mitt i 

stan. Mötet fokuserar kring frågeställningen 

öppen och artroskopisk kirurgi i axeln och vi 

kommer att ha givande diskussioner kring 

olika möjligheter och svårigheter vad gäller 

instabiliteter och kuffkirurgi.  

 

Internationella gästföreläsare 

Vi har den stora glädjen att ha två 

internationella gästföreläsare i professor 

Andrew Carr från Oxford och mr Matt 

Ravenscroft  från Manchester. 

 

Deltagare 

Vi hoppas att alla axelintresserade kollegor 

vill och har möjlighet att komma till mötet. 

Sjukgymnasterna kommer att ha ett separat 

program i angränsande lokal på Örebro slott 

under fredagen den 11 april. 

Anmälan 

Anmälan sker via www.traveko.se. 

Klicka på länken ”läkare” ned till höger 

på hemsidan och följ instruktionerna. 

Kongressavgiften är 3000kr, då ingår 

förutom mötet kaffe med tilltugg, lunch 

torsdag och fredag samt middag på 

torsdagskvällen. Vid anmälan efter 1 

februari debiteras en högre avgift, 

3500kr och anmälan inom en vecka 

innan mötet debiteras med 4000kr. 

 

Hotell 

Vi har reserverat hotellrum för er att 

själva boka på: 

Elite Stora hotellet, tel 019-156990 

(http://www.elite.se/sv/hotell/orebro), 

Behrn Hotell, tel 019-120095 

(http://www.behrnhotell.se/), 

First Hotel Örebro, tel 019-6117300 

(http://www.hotellorebro.se/sv/) 

Uppge ”Skulderläkarmöte 2014”. 

De är reserverade för bokning innan 10 

mars.  

Varmt välkomna!! 

www.traveko.se
http://www.elite.se/sv/hotell/orebro
http://www.behrnhotell.se/
http://www.hotellorebro.se/sv/


Preliminärt program Svenska skulder- och armbågsföreningens 

årsmöte i Örebro 10-11 april 2014 

 

Torsdag 10 april 

09.00-10.00 Registrering 

10.00-10.15 Inledning – Välkomna 

10.15-10.40 Rotatorcuffruptur öppet 

10.40-11.00 Rotatorcuffruptur artroskopiskt 

11.15-12.00 Options after failed cuff repair 

12.00-13.15 Lunch, Utställning 

13.15-13.40 UKUFF 

13.40-14.00 Tendon fixation 

14.00-14.50 Can we influence soft tissue healing to bone? 

14.50-15.30 Kaffe, Utställning 

15.30-15.55 Bakre instabilitet öppet 

15.55-16.20 Posterior instability arthroscopic 

16.30-17.30 

 

19.00 Middag 

 

Fredag 11 april 

08.30-09.30 Årsmöte 

09.30-09.55 Främre instabilitet öppet 

09.55-10.20 Främre instabilitet artroskopiskt 

10.30-11.15 Kaffe, Utställning 

11.15-11.40 Latarjet öppet/a-skopiskt 

11.40-12.00 Registerrapport 

12.00 Grab- and Go Lunch 


