
PROXIMAL HUMERUSFRAKTUR
STATE OF THE ART 2012

Stockholm 19-20 april 2012

Svenska Skulder- och Armbågssällsskapet 
inbjuder till årsmöte i Stockholm 19-20 april 
2012.
Mötet kommer äga rum på Courtyard by 
Marriott på Kungsholmen nära Capio St 
Görans sjukhus. Ämnet är proximala 
humerusfrakturer och målet är att presentera 
kunskapsläget 2012 för hur dessa frakturer 
skall behandlas och hur komplikationer 
hanteras.
Internationella gästföreläsare
Vi har två internationella gästföreläsare, Franz 
Kralinger från Österrike och Michael Wich från 
Berlin. Efter lunch på fredagen kommer vi att 
arrangera en workshop om plattfixation av 
proximala humerus-frakturer och det riktar sig 
framför allt till ST-läkare och yngre specialister. 
Separat anmälan görs till detta (först till 
kvarn…). 
Deltagare
Förutom alla medlemmar i föreningen hoppas 
vi att många ST-läkare och medlemmar från 
Svenska Ortoped Traumatologiska Sällskapet 
(SOTS) också kommer till Stockholm och 
deltar i mötet. Antalet proximala 
humerusfrakturer kommer enligt flera 
prognoser att öka, vilket innebär ökad 
belastning på sjukvården. Det är därför viktigt 
att föreningen försöker bidra med kunskaps-
spridning och arbeta för en samsyn kring 
behandling av denna vanliga skada. Ta gärna 
med egna fall som ni vill diskutera.
Anmälan
Anmälan sker på nätet via hemsidan 
www.traveko.se. Kod eller lösenord behövs ej 
utan ni klickar på rutan ”läkarmötet” nere till 
höger. I rutan ”möte som avses” skriver ni 
antingen bara ”SSAS” eller ”SSAS + 
workshop”. Kongressavgiften är 2.900 kronor 
och då ingår kaffe, luncher och middagen 

torsdag kväll. Vid anmälan efter 20 mars 
debiteras en högre avgift, 3.400 kronor. 
Workshopen fredag eftermiddag kostar 250 
kronor.
Hotell
Hotellrum får ni boka själva, men vi har 
reserverat ett antal rum på Courtyard by 
Marriott (www.marriott.com/hotels/travel/
stocy-courtyard-stockholm-kungsholmen/)  till  
rabatterat pris (1.890 kronor per natt)
Sjukgymnasterna kommer arrangera ett eget 
program. 
Välkomna!

Anders Ekelund
Docent
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Preliminärt program Svenska Skulder- och Armbågssällskapets årsmöte
19-20 april, 2012, Stockholm

Torsdag 19 april
9.00 - 10.00 	 Registrering - kaffe
10.00  Inledning - välkommen     Ekelund
10.00 - 10.30 Röntgen och klassifikation     Olsson
10.30 - 10.50	 Presentation algoritm	 	 	 	 	 	 Ekelund
10.50 - 11.10	 Isolerade tuberkelfrakturer	 	 	 	 	 Rydelius
11.10 - 11.30	 Op eller inte av 3-4 fragmentsfrakturer	 	 	 Olerud
11.30 - 12.00 Indications and technique for intramedullary
   nailing of proximal humeral fractures   Wich
12.00 - 12.15	 Diskussion
12.15 - 13.15 Lunch och besök utställarna
13.15 - 13.45 Plating of proximal humeral fractures - indication, 
   technique and prognosis      Kralinger
13.45 - 14.15 Indications and techniques for hemiarthroplasty
   in proximal humeral fractures-tips and trics  Kralinger
14.15 - 15.00 Kaffe och besök utställarna
15.00 - 15.20 Omvänd axelprotes vid akuta frakturer   Ekelund
15.20 - 16.20	 Falldiskussion	 	 	

20.00		 	 Middag

Fredag 20 april
8.30 - 9.30  Årsmöte
9.30 - 10.00 Haveri efter ORIF, pseudarthros, felläkta frakturer Ekelund
10.00 - 10.45 Kaffe och besök utställarna
10.45 - 11.05	 Proximala humerusfrakturer hos barn	 	 	 Wich
11.05 - 11.15	 Komplikationer halvprotes-registerdata	 	 	 Salomonsson
11.15 - 11.30	 Komplikationer efter halvprotes	 	 	 	 Ekelund
11.30 - 12.00	 Falldiskussioner
12.00 - 13.00 Lunch och besök utställarna
13.00 - 15.00	 Option: Workshop plattosteosyntes S3 (op-teknik, tips och tricks)


