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Kurs rehabilitering etter skader og operasjoner 

med fokus på ortoser 
Torsdag 7. mai og fredag 8. mai 2020 

 
   

Tema: 
Kurset er orientert rundt rehabilitering etter skader og ortopedisk kirurgi. Det kan være 
vanskelig nok å stille en riktig diagnose, men etter at diagnosen er stilt eller pasienten er 
operert, er det ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre videre. Noen ganger skal man 
aktivisere, andre ganger holde i ro.  

• Hvordan skal man best håndtere skader som ikke er kirurgiske? 

• Hvordan skal man best rehabilitere pasienter som har hatt ortopediske inngrep? 

• Hvilke hjelpemidler finnes? 

 
Forelesere er Gustaf Svensson og Christoffer Diehl 
Gustaf  er utdannet veterinær i Uppsala i 2001. I 2018 ble han uteksaminert Spesialist i 
kirurgi, steg 2. Han har vært ansatt på Blå Stjärnan i en årrekke, de siste årene som klinikksjef 
i kirurgi og inntil nylig sjefsveterinær på samme sted. Gustav opererer det meste og er nå 
dedikert kliniker og foreleser. 

Christoffer er utdannet ortopediingeniør fra Jönköpings universitet i 2004. 
Han har siden det vært ansatt i Scandiorthopedic som lager ortoser og 
annet ortopedisk hjelpemiddel. Han er engasjert i EBM og rorskning på 
området og foreleser regelmessig på området. 
 
Kurset egner seg for veterinærer og andre på dyreklinikker som jobber med 
haltheter og rehabilitering 

 
Påmelding sendes på e-post til kurs@f-d.no 
 
Kurset koster 7900,- og alle inviteres på middag torsdag kveld. 
Avbestilling etter 01.05.20 medfører at deltageravgiften faktureres. 

mailto:kurs@f-d.no
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Overnatting anbefales på Quality Hotel Fredrikstad - oppgi Fredrikstad Dyrehospital som kunde og 

prisen blir 1080,-. Alternativ er Scandic Hotel til kr 895,- om du oppgir FDH som business partner. 
Men mulig du får bedre pris på online booking/eller ringer og spør et rimligst mulig 
alternativ. Begge ligger sentralt og i gangavstand til dyrehospitalet.  
 
Hjertelig velkommen! 

 
         

Torsdag 7. mai  

8.30-9.00 Kaffe, registrering og velkommen 

9.00-9.45 Ortopedtekniske hjelpemidler i veterinærmedisinen 

10.00-10.45 Behandling og rehabilitering av lidelser i skulderledd 

11.00-12.00 Behandling og rehabilitering av lidelser i albueledd 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-14.00 Behandling og rehabilitering av lidelser i distale ekstremitet, frambein 

14.15-15.00 Behandling og rehabilitering av lidelser i hofteledd 

15.15-17.00 Praktiske øvelser med utforming av grad 3 ortoser, 

skulderstabiliseringssystem og Ehmers slynge 

19.00 Middag i Fredrikstad sentrum 

 

Fredag 8. mai  

9.00-10-00 Behandling og rehabilitering av lidelser i kneledd 

10.15-11.15 Behandling og rehabilitering av lidelser  i distale ekstremitet, bakbein 

11.30-12.15 Behandling og rehabilitering av muskelskader 

12.15-13.15 Lunsj 

13.15-14.30 Kasuistikker 

14.45-15.45 Kasuistikker fortsetter 

15.45-16.00 Spørsmål og avslutning 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-fredrikstad/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/fredrikstad
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Vi takker Scandiortopedic for samarbeidet. 
 

                 


