
 

GLAD PÅSK!   

Anmäl dig till SSAS DIGI 2021 och få tillgång till hela programmet i två månader  

Årets tema är Axeln och Armbågens Instabilitet. Behovet att mötas och förkovra sig är stort och därför 

svarar vi med ett program som är högintressant för såväl allmänortopeden som övre 

extremitetsspecialisten. Vi bjuder på ett separat fysioterapeutprogram i tillägg till våra föreläsningar kring 

betydelsen av teamwork mellan fysioterapeut och ortoped. I det här nyhetsbrevet vill vi rikta fokus på 

följande:  

  

  

Prof. Adam Watts, övre extremitetsspecialist med armbåge, handled och handkirurgi som 
huvudområden. Forskningsledare vid the Upper Limb Unit, Wrightington Hospital (UK). 
Huvudsakliga forskningsområden är armbågsinstabilitet, armbågsproteskirurgi, handleds- 
och underarmstrauma Talar under titeln: Elbow Instability Revisited samt live Meet and 
Discuss (MaD) sessions kring armbågsinstabilitet och falldiskussioner tillsammans med Lars 
Adolfsson och Carl Ekholm.  
  

Elbow instability revisited:  

The elbow is the second most commonly dislocated joint with a spectrum of injury from non-
osseous (simple) dislocation to complex fracture dislocations.  Our understanding of 
functional anatomy, pathology of injury and treatment is evolving. Our current thinking on 
elbow instability and trauma will be reviewed.  
  

Elbow instability teamwork:  

Successful management of elbow trauma requires good communication and co-ordination 

between surgeon and therapist.  We will present the management principles that guide our 

practice illustrated by cases, with practical tips and guidance to achieve successful 

outcomes.  

  

 

Fysioterapeut Jill Thomas leder fysioterapigruppen rörande armbågar i Wrightington (UK). 

Jill är kliniskt aktiv, forskare och uppskattad föreläsare. Föreläser kring rehabilitering vid 

armbågsinstabilitet. Kommer också att tala tillsammans med Adam Watts om teamwork 

kring armbågspatienten och möts live i MaD session kring fysioterapeutisk behandling med 

Tom Verhoeven och Ingrid Hultenheim Klintberg.  

 

  

  

  



  

Sponsorseminarium Presented by CONMED  

Ett mycket intressant internationellt inslag i årets SSAS är Professor Alessandro Castagnas 
föreläsning under titeln Tips & Tricks in the arthroscopic shoulder instability. Han är Full 
Professor of Ortopedics, Department of Biomedical Sciences på Humanitas University i 
Milano.   

  

  

Sponsorseminarium Presented by Arthrex  

Arthrex presenterar Matt Ravenscroft (UK) and Alan M Hirahara (US) som tillsammans föreläser 
under rubriken Shoulder - The Cutting Edge of Rotator Cuff Repair- Augmentation.  

  

 

  

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!  

Återigen GLAD PÅSK!   

Vi ses på SSAS DIGI den 22-23 april!  

Thomas Berglund, SSAS DIGI, ÖL ort trauma NU/NÄL Trollhättan  
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