
Arrangör 
Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal i samarbete 
med Svenska Korsbandsregistret

Samarbete 
Leverantörer av operationsutrustning och implantat

Plats 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus

Tid 
18-19 maj, 2022 (onsdag-torsdag) 

Kursbeskrivning 
Syftet är att via ett antal live-operationer på patienter, diskussioner och före-
läsningar ge en översikt över olika operationsmetoder inom modern knä- och 
korsbandskirurgi. Målet för året är att visa olika typer av standardoperationer 
med flera typer av korsbandsgraft samt fixationstekniker, ”remnant preser-
ving” rekonstruktion, avancerad meniskkirurgi samt revisioner. 

Under kursen planerar vi att genomföra 7 live-operationer, som varvas med 
föredrag riktade mot teknik och fallgropar med respektive operationsmetod. 
Kursen kommer till stor del byggas på interaktion mellan operatörer och 
åhörare. Syftet är att visa och diskutera för- och nackdelar med olika opera-
tionstekniker som används i Sverige och internationellt idag.

Operationerna kommer att utföras omlott med video- överföring från två salar  
på dagkirurgen Mölndals sjukhus. Föreläsningarna kommer att förläggas som  
det passar med avseende på bytestiderna på operation. 

Kursledning 
• Med. Dr. Nicklas Olsson, SU
• Med. Dr. Neel Desai, SU
• Docent Mikael Sansone, SU
• Professor Kristian Samuelsson, SU
• Professor Jüri Kartus, NU-sjukvården
• Professor Jón Karlsson, SU

Utländsk fakultet 
• Docent Tim Spalding, University Hospitals Coventry,UK
• Dr. Marc Strauss, Nimi - Norsk Idrettsmedisinsk institutt

Svensk fakultet 
• Med. Dr. Mattias Ahldén, OrthoCenter, Göteborg
• Dr. Stefan Sundelin, Capio Artro Clinic, Stockholm
• Docent Karl Eriksson, SÖS, Stockholm
• Kursledning

Resor och hotell
Bokas av deltagarna själva. Quality Hotel the Weaver rekommenderas.

Pris 
6 000 kr exklusive moms (7500 kr inklusive moms), anställda inom  
VG-regionen betalar ingen moms. 

KURSPROGRAM

Onsdag 18/5, kl. 08:00-17:00 
Föreläsningar och 4 live-operationer på 
Mölndals sjukhus. Kaffe och lunch ingår.

Onsdag 19/5, kl. 18:30
Kursmiddag på Quality Hotel the Weaver. 
Alkoholhaltiga drycker betalas av 
deltagarna själva.

Torsdag 19/5, kl. 08:00-15:00
Föreläsningar och 3 live-operationer på 
Mölndals sjukhus. Kaffe och lunch ingår.

Årets andra huvudoperatör är 
Dr. Marc Strauss som är från 
vårt grannland, Norge. Marc 
är en mycket välrenommerad 
och ofta anlitad kirurg inom 
kurser inom knäledskirurgi 
samt har en stor erfarenhet 
inom alla sorters knäledskirur-
gi speciellt komplexa knäleds-
skador. Marc arbetar i Nimi 
och forskar tillsammans med 
Professor Lars Engebretsen. 
Marc är dessutom lagläkare 
för det Norska alpina landsla-
get. Han har tillsammans med 
Prof. Christian Fink startat 
en internationell grupp för 
användandet av quadriceps-
senan till främre korsband-
skirurgi och kommer under 
kursens gång visa på hans 
filosofier samt färdigheter 
kring främre korsbandsskador 
och rekonstruktion. 
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Anmälan 
via e-mail till
saga.h.johansson@vgregion.se

Kopiera in nedanstående i svarsmailet till Saga 
och fyll i grönmarkerade rader. Det kommer 
sedan att skickas ut en faktura via SU/Mölndals 
ekonomienhet till deltagarna.

Korsbandskurs SU/M, 18-19/5 2022
Ansvarsnummer: 62880
Bankgiro: 305-5159

Kursdeltagarens namn:
Klinik:
Ort:
Faktureringsadress:
I-nr*:

*Gäller för alla anställda inom Västra Göta-
lands Region fås av respektive ekonomienhet.

Årets huvudoperatör är 
Mr.Tim Spalding, specialist i 
knäkirurg vid University Hospi-
tals Coventry och docent vid 
University of Warwick. Tim har 
en lång erfarenhet idrottsrela-
terade knäskador, ligamentre-
konstruktion och broskkirurgi. 
Han har varit ledande inom 
utvecklingen av tekniker för 
menisktransplantation. Han är 
ordförande för UK National 
Ligament Registry, ordförande 
för ACL Study Group, med-
grundare till IMReF, Internatio-
nal Meniscus Reconstruction 
Forum, European Allograft 
Initiative och ICRS Cartilage 
Foundation. Han kommer 
att föreläsa om menisktrans-
plantation samt anterolateral 
laxitet och evidens för LET. 
Han kommer även visa sin 
teknik för ACL-rekonstruktion 
med LET.

Avbokningsregler: 60 dagars policy. Sista kostnadsfria avbokningsdag är den 17 mars 2022


