
Velkommen til Nordisk ortopædteknisk kongres 13-17 september!  

 

13-17 september 2021 går den første digitale nordiske kongres for ortopædteknik af stablen!  

 

Den nye digitale hverdag har vist os at det kan være krævende at følge et digitalt program en hel dag, 

derfor er programmet delt op i 5 halve dage. Dagene er delt ind i forskellige fagområder; ortoser, 

fod-ortoser, proteser og tværfaglig samarbejde. Der er også en hel halv dag til inspiration med fokus 

på bl.a. fremtidens ortopædtekniske hverdag. Inddelingen af programmet gør det enkelt og 

overskueligt at følge de forelæsninger man ønsker.  

 

Programmet består af dygtige fagfolk indenfor sit felt, fra hele Norden. 12 kvinder og 11 mænd står 

klar til at præsentere opdateret evidens og ny forskning som kan hjælpe til at sikre at 

ortopædtekniske kompetencer videreudvikles og hæves. Vi glæder os til at lære af dem. Gå ind for at 

se på programmet og hvordan det er sammensat: https://nok2021.se/program/   

 

Frem til 30. august er tilmeldingsafgiften 1195 SEK. Efter denne dato så øger tilmeldingsafgiften til 

1895 SEK, så det er bare med at melde sig til i tide! Tilmeldingsafgiften sikrer dig tilgang til den 

digitale kongres alle dage. Kongressen vil også være tilgængelig en tid bagefter. Tilmeld dig her: 

https://nok2021.se/congress-registration/  

 

Vi ved at flere ønsker at sidde sammen med kollegaer under kongressen. Dette er fuldt ud forståeligt, 

da en vigtig del av kompetenceudviklingen handler om sammenhold, diskussion og samarbejde med 

dygtige kollegaer. Vi opfordrer alligevel til at alle som deltager tilmelder sig, da det er tidskrævende 

og dyrt at arrangere en god kongres. Tilmeldingsafgiften er sat passende lavt så at flest muligt kan 

deltage, og vi opfordrer derfor på det stærkeste til at alle som deltager på kongressen også tilmelder 

sig.  

 

Vi glæder os til at ”se” så mange som muligt på den første heldigitale Nordiske kongres for 

ortopædteknik!  

 

Hilsen Programkomiteen for NOK2021 
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