ANMÄLAN

Gå in på www.camp.se/seminarium
och fyll i anmälningsformuläret.
Sista anmälningsdag är den 2 oktober.
För frågor vänligen kontakta:
Mikael Renstål på mobil: 0704 503195
eller e-post: mikael.renstal@camp.se

Välkommen

till en utbildningsdag i gipsteknik
Med fokus på gipsmaterialet

eller kontakta Cathrine Edghill på mobil: 0704-505081
eller cathrine.edghill@camp.se
Seminariet är kostnadsfritt. Ev kostnader för resa
och logi betalas av resp deltagare.

Sophiahemmet, Stockholm 19 oktober 2017

VÄLKOMMEN TILL EN INTRESSANT
UTBILDNINGSDAG I GIPSTEKNIK!

www.camp.se

Tel
Fax

SVERIGE
042-25 27 01
042-25 27 25
info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no

PROGRAM
09.00 - 09.30
Registrering - vi bjuder på kaffe och fralla
09.30 - 10.00
Introduktion till X-LITE® materialet, Mikael Renstål
10.00 - 11.00
Frakturer och gipsbehandling utifrån en ortopeds
perspektiv. Komplikationer tex kompartment syndrom.
Lennart Sandberg

UTBILDNINGSDAG I GIPSTEKNIK
Sophiasalen, Sophiahemmet
19 oktober 2017
Camp Scandinavia inbjuder till en utbildningsdag i gipsteknik, med
fokus på det miljövänliga gipsmaterialet X-LITE®.
Dagen kommer att innehålla en kort teoridel och en interaktiv
workshop där framställning av cirkulärgips och gipsskenor kommer
att demonstreras. Deltagarna får rikligt med möjligheter att prova på
att gipsa med materialet under sakkunnig handledning.
Det är också en unik möjlighet för Dig att utbyta erfarenhet med
gipsande kollegor från hela landet.

11.00 - 12.00
Praktisk workshop, Thommy Lundmark, Marie Vergo Rise
och Mikael Renstål
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 15.45
Praktisk workshop (forts.)
15.45 - 16.00
Frågor och avslutning

GÄSTFÖRELÄSARE
Lennart Sandberg

är specialist i ortopedisk kirurgi och barnortopedi. Lennart var med och startade upp barnortopediverksamheten på Astrid Lindgren barnsjukhus. Han håller regelbundet vidareutbildningar
för läkare, fysioterapeuter och sköterskor inom det barnortopediska området. Är också utbildad
inom idrottsmedicin och håller utbildningar på Riksidrottsförbundet. Är från och med 2014 ägare
och verksamhetschef för BOC i Stockholm. Författare till boken Barnortopedi i öppenvård.

Thommy Lundmark

Thommy har arbetat som Gipstekniker på Ortopedmottagningen i Skellefteå i 14 år.
Han har arbetat med X-LITE i 10 år och under dessa år har han löpande undervisat i gipsteknik
på många seminarier och workshops runt om i landet.

