Örebro Värmlands Allmänläkardagar
Ögonblick och överblick
13 januari eller 14 januari 2016 på Loka Brunn

Nu återkommer Örebro Värmlands Allmänläkardagar!
För sjunde 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 umgås
vi i salongen med inslag av värmande praktiska övningar med globalt
tema...
Deltagaravgift: 2400 kr, inkluderar lunch och logi samt festmiddag
onsdagen den 13 januari.
Har du frågor om din konferensanmälan kontakta
johanna.johansson@sfam.se.
Har du frågor i övrigt kontakta:
Gunilla Stenninger gunilla.stenninger@regionorebrolan.se
eller Christina Ledin christina.ledin@liv.se.
Anmälan senast 2015-12-12, anmälan är bindande.
Klicka här så kommer du direkt till anmälningsformuläret.

Program
Programmet är dubblerat.
Du väljer antingen onsdagen den 13 januari eller torsdagen den 14 januari.
08.30-09.15

Kaffe och registrering

09.15

Inledning

09.30-11.00

Den somatiserande patienten. Hur lotsar vi rätt och hur kan
allmänmedicinaren och psykiatern tillsammans bäst ge hjälp?
Psykiater Ute Attermeyer, allmänläkare Christina Ledin

11.15-12.15

Att laborera ledigt och lättsamt. Kan vi lita på labvärdet? Finns
genvägar i anemiutredningen? Vad händer innan provet når
analysmaskinen och vilka felkällor finns?
ST-läkare Mathias Karlsson, klinisk kemi landstinget Värmland

12.15-13.30

Lunch

13.30-14.30

Med ögonen på horisonten. Vad som hänt sedan ögonkursen – och
lite till….
Överläkare Karim Makdoumi, Region Örebro län

.
14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.30

Vart är vi på väg…Dåtid, nutid,framtid i svensk allmänmedicin
Allmänläkare Meta Wiborgh, Allmänläkare Åsa Niper VC
Hökarängen, Stockholm

Onsdag 18.45

På onsdagskvällen samlas vi till middag klockan 18.45 efter
möjlighet till avkoppling i vattensalongen.

Torsdag 06.00

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

Anmälan senast 2015-12-12, anmälan är bindande.
Klicka här så kommer du direkt till anmälningsformuläret.

Våra samarbetspartners:

