
 

 

 

 

 

 

Final Call! 
 

En vecka kvar till vårens höjdpunkt för den övre extremitetsintresserade! Vi ser att det är ett stort intresse 
för mötet och allt fler anmäler sig. Inte konstigt tycker vi då vi i år presenterar ett starkt program rörande 
Axelns och Armbågens Instabilitet! 
 
I tidigare nyhetsbrev har vi fokuserat på vår internationella fakultet. Från Sverige bidrar Lars Adolfsson och 
Carl Ekholm med basala till avancerade resonemang kring armbågens och axelns stabilitet.  

 
Aktuell svensk forskning rörande armbåge och axel presenteras i ett föreläsningsbibliotek och diskuteras 
vid runda bordssamtal lett av Hanna Björnsson Hallgren. 
 
Du inbjuds att delta i seminariet ”Proximal humerus fractures; My way” där Martin Paulsson och Anders 
Ekelund leder oss igenom ett antal intressanta fall inom detta ständigt aktuella ämne. 
 
För fysioterapeuten nämns specifika föreläsningar av Ingrid Hultenheim Klintberg och vår internationella 
fakultet avseende rehabilitering av axel och armbågsinstabilitet. 
 

 
 

Missa inte våra sponsorseminarier! 
 

 

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. 

 

 

 

Sponsorseminarium Presented by LINK/Lima Corporate 

• 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. 

 

Missa inte chansen att delta och glöm inte att hela mötet finns tillgängligt under två månader för dig via 
ditt inlogg. 
 
Se hela programmet och våra sponsorer och utställare på www.travekoscandinavia.se under SSAS DIGI 

2021>> 

Vid frågor, kontakta bo.magnusson@travekoscandinavia.se 
 

Vi ses nästa vecka! 

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

 

 

http://www.travekoscandinavia.se/
https://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/attendee/page/101845
https://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/attendee/page/101845
mailto:bo.magnusson@travekoscandinavia.se

