Mobility Research
LLC Education Department is pleased to present
Partial Weight-Bearing Gait Therapy I & II

INBJUDAN
Vi vill härmed inbjuda er till våra utbildningsseminarier hösten 2020, och hoppas verkligen att ni har möjlighet
att delta. För bästa resultat i rehabiliteringen ställs det höga krav på säkerhet, kvalitet och utbildning av
personalen, och genom att delta i våra seminarier får ni uppdatering om senaste forskningen, utvecklingar,
och träningsmetoder inom rehabilitering.
Vi håller fyra seminarier i september 2020 med Nechama Karman, en av världens ledande experter om
neurologisk och pediatrisk rehabilitering.
DANMARK
Partial Weight Bearing Gait Therapy II advanced
RATIONALE, PROTOCOLS & CLINICAL TECHNIQUES LAB
Måndag den 28:e september 2020, 8.00-16.00
Forenede Care, Ringstedhave, Ole Hansens vej 7, 4100 Ringsted
Tisdag den 29:e september 2020, 8.00-16.00
Vikærgården, Aarhus kommune, Hvidkildevej 1-7, 8240 Risskov
SVERIGE
Partial Weight Bearing Gait Therapy I basic
RATIONALE, PROTOCOLS & CLINICAL TECHNIQUES LAB
Torsdag den 1:a oktober 2020, 7.45-16.15
Norrlands Universitetssjukhus, Neurorehabilitering, 90185 Umeå
Fredag den 2:a oktober 2020, 7.45-16.15
Mälargården Rehab Center, Hertigvägen 5, 19321 Sigtuna

Alla våra seminarier är på engelska och diplomgivande, och registrering är först till kvarn då vi har begränsat
antal. (Vi förbehåller oss möjligheten att flytta datumen i förhållande till utvecklingen av COVID-19-situationen)

Nechama Karman
PT, MS, PCS, is a board certified pediatric physical therapist in private practice in Great Neck, NY. She has
extensive experience in pediatric and adult rehabilitation settings, including inpatient, outpatient, acute and
long-term rehab as well as home-based environments. She has been a LiteGait clinical trainer since 2008, and
since 2010 has been responsible for ongoing clinical education programs for Mobility Research – including the
facilitation of the online Journal Club, Case Studies & other clinical webinars. She has used LiteGait extensively
across populations for both gait training and advanced skills training, primarily in individuals with acquired
brain injuries and other neurological deficits. She was formerly on faculty at the School of Health Professions,
Behavioral and Life Sciences of New York Institute of Technology, in Old Westbury, NY and School of Health
Sciences, Hunter College of the City University of New York.
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Anmälan: skicka ditt namn, arbetsplats, organisationsnummer och eventuell referenskod / beställare ID till:
info@mobilityresearch.dk eller wmu@mobilityresearch.se. Registrering är bindande och avgiften debiteras
vid registrering 1500kr/person inklusive catering. För verksamheter som har inköpt LiteGait inom de senaste
12 månaderna ingår det kursavgiften för 2 deltagare. Se hela seminarprogrammet på vår webbplats:
www.mobilityresearch.se
OBS! Vid registrering innan den 31/7 får man 50% rabatt på kursavgiften – 750kr/person inklusive catering
Mobility Research är ett företag med dedikerade yrkesverksamma som har bredd erfarenhet och kunskap om
rehabilitering och träning. Vi är ett team av rehabiliteringsproffs, forskare, lärare och ingenjörer som arbetar
för att leverera de bästa produkterna med intelligenta lösningar, samt sprida den senaste forskningen inom
rehabilitering.
Om du har några frågor, vänligen kontakta oss via e-post: wmu@mobilityresearch.se eller tfn: 0763119331

Med vänlig hälsning
Mobility Research Sverige
Will Murphy
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