
Skader kan gøre ondt, men måske stammer en langvarig smertetilstand 
slet ikke fra en skade. Lær at kende forskel på smerter, og fi nd ud af, 
hvordan du behandler dem korrekt, når WittCare inviterer til kursus i 
smerteproblematikker. 
Wittcare har endnu en gang inviteret Morten Høgh, PhD MSc (Pain) 
til at afholde kursus på Wittcare Smerte- & Sportsklinik i Herning. 
Denne gang er temaet ’Sportsskader med smerten i fokus’. Vi 
belyser smerter; både dem fra akutte skader, men også de langvarige 
smertetilstande, relateret til atleter, soldater m.fl .  
Kurset vil fokusere på udvikling af dine kompetencer som 
behandler for patienter, hvor performance er altafgørende, 
og hvor formidling af sammenhængen mellem vævsskade og 
smerter, eller mangel på samme, har stor betydning patientens 
returnering til aktivitet.
Kurset er baseret på kliniske cases/praktik, opgaveløsning og foredrag, 
og har til formål at supplere din kliniske hverdag og de værktøjer, du 
allerede bruger.

Morten Høgh 
PhD MSc (Pain)
Morten har arbejdet som praktiserende fysioterapeut siden 1999 og har 
bestået de kliniske eksaminer som muskuloskeletal fysioterapeut (DipMT) 
og idrætsfysioterapeut (Del A + B). Han er specialist i muskuloskeletal 
fysioterapi og i sportsfysioterapi (RISPT), og har desuden en uddannelse i 
smertevidenskab (MSc Pain) samt en PhD i medicin/smerteforskning.
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SMERTE-
PROBLEMATIK 
ELLER SKADE?
Den 11. -12. oktober 2021 hos WittCare i Herning

TILMELDING:
STED: 
WittCare Smerte- og Sportsklinik, 
Gødstrupvej 60, 7400 Herning

PRIS:  3200,00 kr. inkl. moms 
Forplejning og kompendium 
indgår i prisen 

DATO:  11. -12. oktober 2021  

TIDSPUNKT:
Kl. 9.00-16.30 begge dage 

TILMELDING:
Der er plads til 50 personer, og du 
tilmelder dig ved at sende en e-mail til 
Jan Vinding på jvi@wittcare.com

Bemærk, du er først tilmeldt arrangementet, 
når vi har registreret betaling af faktura.

Såfremt der ikke er nok tilmeldte, 
forbeholder vi os retten til at afl yse 
arrangementet.

KURSUS-INVITATION 
´SPORTSSKADER MED SMERTEN I FOKUS´ 


