Välkommen till

Grundkurs i handrehabilitering
för Leg. Arbetsterapeuter
Handmottagningen/Arbetsterapi Mölndal bjuder in till en tvådagarskurs i
handrehabilitering för leg. Arbetsterapeuter 21-22/10 2019.
Kursen omfattar handens anatomi, beskrivning av akuta ortopediska
finger-, hand- och handledsskador så som frakturer, luxationer,
distorsioner och senskador, och rehabilitering av dessa gällande
bedömning, behandling och utvärdering.
Dag 1 fokuserar vi på normal anatomi och behandlingsinsatser
gällande bl.a. svullnad, rörlighet, styrka/stabilitet, känsel och gips,
både teoretiskt och praktiskt.
Dag 2 tillverkar vi ortoser, har workshops och diskuterar patientfall.
Datum och tid: 21-22/10 2019.
Lokal: Boken, R-huset, Mölndals sjukhus.
Kostnad: 2500:- exkl. moms. I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika. OBS!
Meddela önskemål om specialkost.
Anmälan: Via e-post till arbetsterapi.anmalan.su@vgregion.se
Sista dag för anmälan 1/9 2019. Ange namn,
arbetsplats, e-postadress, fakturaadress inkl.
ansvarsnummer/beställar-ID. Notera att
anmälan inte är definitiv förrän du får en
bekräftelse tillbaka. Antal platser är begränsat
till 25, först till kvarn. Anmälan är bindande.
Föreläsare: Johanna Blomstrand och Maria
Stenvall, Leg. Arbetsterapeuter,
Handmottagningen Mölndal
Se nästa sida för preliminärt program.
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Program
Dag 1:
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-09.45
09.45-10.30

10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-14.45
14.45-15.00
15.00-16.00

Dag 2:
08:00-10:00
10:00-10:15
10:15-11:30
11.30-12.30
12.30-14.45
14.45-15.00
15.00-16.00

Registrering, kaffe och smörgås.
Introduktion och presentation. Info om handmottagningen
och öppenvårdskriterier.
Normal anatomi, skador, skademekanismer och
läkningsprocesser.
Kaffe
Forts. Normal anatomi, skador, skademekanismer och
läkningsprocesser. Syfte & mål med bedömning och
behandling, generellt om handrehabilitering.
Bedömning, behandling och utvärdering: Gips och ödem.
Lunch
Bedömning, behandling och utvärdering: Ledrörlighet,
greppfunktion och styrka.
Fika
Bedömning, behandling och utvärdering: Smärta, känsel,
aktivitet och delaktighet.

Patientfall och sammanfattning av gårdagen.
Kaffe
Tillverkning av ortoser (viloskena, tumortos, malletskena)
samt workshops om lindning, prefabricerade ortoser m.m.
Lunch
Tillverkning av ortoser (viloskena, tumortos, malletskena)
samt workshops om lindning, prefabricerade ortoser m.m.
Fika
Frågestund och diskussion utifrån kursen/egna patientfall
samt utvärdering.

Vid frågor om kursinnehåll, hör av dig till johanna.blomstrand@vgregion.se eller
maria.stenvall@vgregion.se
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