Anmäl dig till SSAS DIGI 2021 och få tillgång till hela programmet i två månader!
Nu när premiären för SSAS DIGI närmar sig så kan vi konstatera att intresset är stort då fler kan ta del av programmet
än vid ett fysiskt möte. Och även om du behöver tjänstgöra under vissa tider under mötet den 22-23 april så
kommer du att ha tillgång till vårt högintressanta program i två månader efteråt och behöver inte missa en minut!
Årets program har INSTABILITET som tema och vänder sig till både ortopeder och fysioterapeuter. Programmet ger
dig allt från grundläggande till högspecialiserad kunskap inom ämnet. Från programmet kan vi nämna…..
Keynote speaker Prof. Olivier Verborgt, Axelspecialist och leder Orthopedic Center Antwerpen
(BE). Aktiv kliniskt och forskningsmässigt med mer än 50 peer-reviewed artiklar.
Talar under titeln Decision Making in Anterior Shoulder Instability samt deltar i live Meet and
Discuss samt föreläser tillsammans med Tom Verhoeven om teamwork kring axelpatienten.

Fysioterapeut Tom Verhoeven specialiserar sig på idrottsskador och preventiv träning. Är del
av medicinska staben av Belgiska Olympiska kommiten. Talar under titeln: Rehabilitation in
anterior shoulder instability: looking further then the shoulder itself.
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Erfarenheter av SMR Hybrid Glenoid
Fredrik Isaksson
Aspects on stability of the RSA
Carl Ekholm, Senior consultant, Associate professor, Dept Orthopaedics at Sahlgrens’
University Hospital, Sweden, Head of upper limb trauma and arthroplasty.

Se hela programmet och våra sponsorer och utställare på www.travekoscandinavia.se under SSAS DIGI 2021>>
Där kan du också anmäla dig och dina kollegor som deltagare. Är ni fler än fem från er klinik som vill ha möjlighet att
ta del av programmet så har vi ett specialpris för er. Kontakta oss på bo.magnusson@travekoscandinavia.se med hur
många ni är intresserade av att anmäla så återkommer vi. Är ni redan några inbokade och vill bli fler - hör av er ni
också!

Vi ses på SSAS DIGI 22-23 april!
Thomas Berglund, SSAS DIGI

