Inbjudan till kurs för medicinsk personal på tävlingar i Karate
Medicinska kommittén på Sv Karateförbundet har liksom många andra uppmärksammat det ökade fallen
av hjärnskakningar inom idrotten. I vårt förbunden har vi lyckligtvis ett mindre antal och ser egentligen
ingen ökad trend men vi vill verka förebyggande. Vår ambition är att kunna knyta an läkare/sjuksköterskor
som är intresserade av att verka som tävlings läkare/sköterskor på våra karatetävlingar runt omkring i
landet. Kursen tar upp vanliga skador och handläggande av dessa, samt regelverket kring tävlingar,
skaderegistrering etc så man som läkare är klar över sin roll under tävling.
Som föreläsare har vi lyckats bjuda in Sveriges ledande läkare på hjärnskakningar inom idrotten prof.em
Yelverton Tegner.
Alla läkare/sjuksköterskor är välkomna!
PLATS:
Göteborg, kurslokal Götebors Karateakademi
Övre kaserngården 4 Ingång D, Kvibergs Idrottscenter
TID:

22/2 2020, kl 09.00-17.00

PRIS:
500.-/pers inkl kaffe, lunch.
Inbetalas till Bankgiro: 442-4487, ref. Med. kurs

SCHEMA:

09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

Hjärnskakning är hjärnskada, Prof.em Yelverton Tegner
fika
forts.
Hjärntrappan, Michael Pettersson
I huvudet på idrottaren, Victor Bull
Lunch
Akut omhändertagande –andning, Alicia Edin
Invärtes skador, blödningar- Shinji Yamamoto
Fika
Akut omhändertagande- Christian Hulten
Kampsportslagen, Joanna Stassos Wolf
Domarkommittén- regelverk för omhändertagande under tävling

Anmälan till Michael Pettersson, ordf. Medicinska kommittén senast 10/1 2020: micke.montana@telia.com
Välkommen önskar Medicinska kommittén, SKF

Svensk Karate stöds av

Presentation föreläsare:
Prof.em Yelverton Tegner. Sveriges ledande forskare på hjärnskador inom idrotten. Läkarexamen i Lund
1974, disputerad i Linköping 1986, professor i hälsovetenskap med inriktning idrottsmedicin i Luleå 2011.
Under många år privatpraktiserande ortoped och delägare i läkarhuset Hermelinen. Lagläkare för Luleå
Hockey sedan 1974 och läkaruppdrag även inom fotboll och basket.
Victor Bull. F.d landslagsman i karate med SM samt NM guld som slutade sin karriär efter 5 hjärnskakningar
och de problem som följde med detta. Fysioterapi studerande.
Michael Pettersson. Ordförande med.kom SKF, leg naprapat, CST, SFAIM ackrediterad, mångårigt arbete
med idrottsmedicin, AIK, DIF hockey, Paralympics, 4-års prospektiv studie ishockeyskador
Br.journal sports.med 1993, aktiv karateutövare.
Christian Hulten. Akutsjukskötare; ambulansen, idrottsmedicin SISU, massör, ledamot i Medicinska
kommittén
Joanna Stassos Wolf. Förbundsstyrelsen, kampsportslagen, fd landslagskvinna karate
Domare från domarkommittén Sv Karateförbundet: regelverket vid tävling
Alicia Edin. Leg.läkare spec. anestesiologi. Flerfaldig SM vinnare i kata Kyokushinkai, ledamot i Medicinska
kommittén
Shinji Yamamoto. Leg.läkare spec.kirurgi - ledamot i Medicinska kommittén. Arbetat mycket med
amerikansk fotboll.
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