MUSKELFOND NORR
inbjuder till utbildningsdag:
Frontlinjen inom forskning på smärtande muskelsenor (tendinopati)
och nya behandlingsriktlinjer för sensmärta
– klinikers och forskares perspektiv
Fredagen den 1 oktober 2010 kl 8.15
Föreläsningssalen Betula, Byggnad 6M, (vid Medicinska biblioteket)
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Syftet med Muskelfond Norr är att befrämja forskning och sprida kunskap inom området
”Rörelseorganen och belastningssjukdomar”. Vi har nu glädjen att inbjuda till en
utbildningsdag om muskelsenor: Vad säger den senaste forskningen och vad är nytt på
behandlingsområdet? Förmiddagen innehåller ett engelskspråkigt föreläsningspass med
flera internationellt välkända forskare/kliniker inom området och eftermiddagen två alternativa
disputationer.
8.00-8.15

Registrering

8.15-8.40

Välkomna!
”Om Muskelfond Norr och om senor i allmänhet” (sv.)
Lars-Eric Thornell, professor em. i anatomi, ordförande Stiftelsen Muskelfond Norr

8.40-9.00

Fika

9.00-12.00

“Frontiers in clinical tendinopathy research and latest developments
in clinical management of tendinopathy” (eng.)
Moderator och inledningstalare: Håkan Alfredson, professor/överläkare
i idrottsmedicin vid Umeå universitet
Huvudtema för sessionen: “Compression load and tendinopathy”
Andra teman som berörs:
- “Is it possible to design a conservative treatment that will be sufficient for all patients
with tendinopathy?”
- “Sclerosing injections and/or minimal invasive surgery as a treatment for
tendinopathy”
Key Note speakers:
Jill Cook, sjukgymnast,
Associate Professor,
Centre for Physical
Activity and
Nutrition Research,
Deakin University,
Melbourne, Australien

Craig Purdam, sjukgymnast,
chef för Sjukgymnastik
vid Australian Institute of
Sport, och
Adjungerad Professor vid
University of Canberra,
Australien

Cook J, Purdam C: Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of
load-induced tendinopathy. Br J Sports Med. 2009; 43(6): 409-16.

Övriga internationella senforskare som är medansvariga för programmet och som
kommer att delta i diskussionen:
Professor David Hart
(biokemist)

Dr Graham Riley
(biokemist)

Dr Alexander Scott
(sjukgymnast)

University of Calgary,
Kanada

University of East Anglia,
Norwich, Storbritannien

University of British Columbia,
Vancouver, Kanada

Ytterligare ett drygt 10-tal forskare från bl.a. England, Belgien, Australien och Spanien
kommer att presentera det senaste inom klinisk senforskning. Ett mer detaljerat
program skickas ut i augusti.
12.00

(Lunch, ingår ej)

Eftermiddagen erbjuder två alternativa disputationer i närliggande ämnen:
13.00

Disputation i anatomi (läkare Gustav Andersson):
“Influences of paratendinous innervation and non-neuronal substance P in
tendinopathy – studies on human tendon tissue and an experimental model of
Achilles tendinopathy” (disputation på engelska, lokal meddelas senare)

ELLER
13.00

Disputation i sjukgymnastik (leg. sjukgymnast Solveig A. Arnadottir):
“Physical activity, functioning and self-rated health among older community-living
Icelanders: A population based study” (disputation på engelska, lokal: Aulan,
Vårdvetarhuset, Umeå universitet)

………………………………………………………………………………………………….
Anmälan sker genom e-post till Monica Edström, monica.edstrom@physiother.umu.se ange
Muskelfond Norr, namn, telefonnummer, och arbetsplats/adress, samt genom att betala in
kursavgiften 500 kr på postigironummer 281201-4 Muskelfond Norr, organisationsnummer
894002-4105. Anmälan och inbetalning ska göras senast 15 september 2010. Glöm inte att
ange namn på inbetalningstalongen. Kursavgiften inkluderar kaffe, ej lunch.
Förfrågan kan göras per e-post till Lars-Eric Thornell
lars-eric.thornell@anatomy.umu.se

