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ALLMÄN	  INFORMATION

PROGRAM

Ämne:	  Proximala	  humerusfrakturer

TORSDAG	  11	  JANUARI
Shoulder	  biomechanics	  and	  fracture	  pathomechanics

Non-‐operative	  treatment	  of	  proximal	  humerus fractures

Better	  classifications	  of	  proximal	  humerus fractures

What	  indications	  are	  left	  for	  surgery	  of	  proximal	  humerus fractures?

ORIF	  – how	  I	  do	  it

Årsmöte

Middag

FREDAG	  12	  JANUARI

Årets	  artikel	  – presentation

Ständig	  värk	  – copingstrategier

Hemiartroplastik vid	  frakturer

Omvänd	  protes	  – vilken	  plats	  har	  den?

Non-‐union	  och	  malunion

Grab and	  go	  lunch

GÄSTFÖRELÄSARE
Antonio	  Foruria,	  Spanien
Jamie	  Candal-‐Couto,	  UK
Åsa	  Kadowaki,	  psykiater,	  Linköping
Anders	  Ekelund,	  Stockholm
Lars	  Adolfsson,	  Linköping

Vi	  reserverar	  oss	  för	  ändringar	  i	  programmet!



ALLMÄN	  INFORMATION

ANMÄLAN	  OCH	  KONGRESSAVGIFT
Kostnaden	  är	  1800:-‐ per	  person	  exkl moms.	  Kongressavgiften	  innefattar	  lunch,	  kaffepauser	  och	  
lunchpaket	  samt	  middag	  torsdag	  kväll.	  Dryck	  till	  middagen	  betalas	  av	  var	  och	  en	  på	  plats.	  
Konferensen	  startar	  vid	  12.00	  den	  11	  januari	  	  och	  avslutas	  vid	  12.00	  den	  12	  januari.	  

Anmälan	  gör	  ni	  på	  www.sots.nu via	  länken	  om	  Årsmöte/Medlemsmöte	  eller	  HÄR. Vi	  skickar	  
faktura	  för	  kongressavgift	  och	  ev.	  boende	  efter	  det	  att	  ni	  gjort	  er	  anmälan.	  Beställningen	  är	  
bindande	  men	  det	  går	  bra	  att	  byta	  namn	  på	  deltagaren.
Sista	  anmälningsdag	  är	  onsdagen	  den	  14	  december.

KONFERENSLOKALER	  OCH	  BOENDE
Konferenslokaler:
Piperska	  Muren	  – www.piperskamuren.se
Scheelegatan	  14,	  Stockholm

Hotell:
Clarion	  Hotel Amaranten	  -‐
Kungsholmsgatan	  31,	  Stockholm

Enkelrum	  1592:-‐/rum	  och	  natt	  (exl moms)	  Logi	  bokar	  du	  i	  samband	  med	  anmälan.

STIPENDIUM
I	  samband	  med	  Årsmötet	  kommer	  SOTS	  stipendium	  på	  20.000:-‐ att	  delas	  ut.	  Ansökan	  till	  detta	  
måste	  vara	  oss	  tillhanda	  senast	  14	  december	  och	  skickas	  till	  linda@dughult.se.	  

BÄSTA	  ARTIKEL	  INOM	  TRAUMAFORSKNING	  2016
SOTS	  utlyser	  ett	  pris	  på	  5000:-‐ till	  den	  artikel	  inom	  traumaforskning	  publicerad	  2016	  som	  har	  haft	  
högst	  klinisk	  relevans.	  Pristagaren	  förväntas	  presentera	  artikeln	  vid	  årsmötet.	  Artikeln	  skickas	  som	  
pdf till	  linda@dughult.se senast	  den	  14	  december.

KONTAKT
För	  frågor	  rörande	  programmet	  eller	  anmälan	  maila	  linda@dughult.se

VÄLKOMNA!


