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16 januari eller 17 januari 2019 på Loka Brunn 
 
 

För tionde året i rad inbjuder SFAM Örebro Värmland till Allmänläkardagar på Loka 
Brunn. Programmet speglar och ger verktyg i den allmänmedicinska vardagen.   
 
Vare sig du väljer att delta onsdag eller torsdag är du välkommen till den gemensamma 
festmiddagen på onsdagskvällen. Här firar vi nyblivna specialister i allmänmedicin och 
andra utmärkelser. Efter middagen blir vi utmanade till fysisk aktivitet under ledning av 

Emil och Christopher. Sedan umgås vi i salongen. 
 

Deltagaravgift: 2400 kr, inkluderar lunch och logi samt festmiddag onsdagen den 16 
januari. 

 
Har du frågor om din konferensanmälan kontakta: katarina.boltenstern@sfam.se 

 
Har du frågor i övrigt kontakta:  

Gunilla Stenninger: gunilla.stenninger@regionorebrolan.se  
eller Maaike Giezeman: maaike.giezeman@liv.se 

 
Anmälan senast 2018-12-20, anmälan är bindande. 

Klicka här så kommer du direkt till anmälningsformuläret. 
 

 
 
Våra samarbetspartners: 

 

     

mailto:katarina.boltenstern@sfam.se
mailto:gunilla.stenninger@regionorebrolan.se
mailto:maaike.giezeman@liv.se
https://magnetevent.se/Event/orebro-varmlands-allmanlakardagar-2019-26415/
https://intranet.capio.se/sv/Narsjukvarden-Start/Capio-Narsjukvard/
https://intranet.capio.se/sv/Narsjukvarden-Start/Capio-Narsjukvard/
https://intranet.capio.se/sv/Narsjukvarden-Start/Capio-Narsjukvard/


 
8:30 – 9:15 Tid för anmälan och kaffe.  
9:15  Inledning 
 

 
9:25 – 10:10 Varför? Vad kan vi göra åt det? Rita Fernholm, distriktsläkare på Boo vårdcentral, med lic och doktorand 

med forskningsområdet patientsäkerhet.  
 

 
10:15 - 10:55 Christian Steczkó-Nilsson, hudläkare på Universitetssjukhuset i Örebro, berättar om olika svampinfektioner 

och hur vi kan diagnostisera och behandla dem.  
 
10:55 – 11:15 Kaffe 
 

 
11:15 – 12:30 Jörgen Malmquist, läkare och författaren av boken “Diagnoser som diskuteras. Uppmärksammade 

medicinska kontroverser”, diskuterar grogrunden för gåtfulla medicinska tillstånd och vad man kan lära sig 
av exemplen ME/CFS och el-överkänslighet.  

 
12:30 – 13:45 Lunch 
 

13:45 – 14:50 Eller: hur du som distriktsläkare handlägger dödsfall utanför sjukhus. Marcus Grelsson och Ulf Jonsson, 
rättsläkare från Göteborg ger oss praktiska råd och tips så att vi inte missar onaturliga dödsfall.  

14:50 – 15:10 Kaffe 

 

 
15:10- 15:35 Louise Emilsson, känd från Harvard School of Public Health och Vårdcentralen Värmlands Nysäter, 

berättar om sin forskning kring kausala samband. 
 

 
15:40-15:50 Forskande allmänläkare berättar om att man inte alltid behöver vara ett geni för att forska och hur man kan 

få praktiskt stöd och finansiering för sitt projekt i Region Örebro och Värmland.  
 

 

15:50- 16:30 Jonas Ludvigsson, forskare och barnläkare på USÖ, tar oss 100 år tillbaka i tiden, då influensan härjade 

över hela världen.  

  

På onsdagskvällen samlas vi till  efter möjlighet till avkoppling i vattensalongen. 

   Frukost serveras från klockan 06.00 för er som måste återvända till arbetet torsdag morgon. 


