Svenska föreningen för Allergologi

INBJUDER TILL

Angioödem och urtikaria
31 januari 2019, 08:30-16:00, Hotel Eggers, Göteborg
Varmt välkommen!
Arrangör: Svenska föreningen för Allergologi, SFFA, med ekonomiskt stöd från
läkemedelsindustrin.
Kontakt:

Mötet administreras av SFFA och Linné Travel, kontaktperson är Camilla Stattin

Kostnad: Mötet är kostnadsfritt för medlemmar av SFFA och det ingår kost & dryck. Resa
till och från mötet betalas av deltagaren. För att deltaga kostnadsfritt MÅSTE
du vara medlem i SFFA alt registera dig för medlemskap via www.sffa.nu
För icke medlemmar är kostnaden 500 SEK ex. moms.
Anmälan: Snarast, dock senast den 20 december 2018 på bifogat svarskort.
Faxa anmälan till Linne Travel , Att: Camilla, 08-662 08 85. Alternativt skanna in
anmälan och maila till camilla.stattin@linnetravel.se. Vänligen var noga med
att ange din mailadress då bekräftelse kommer ske via mail.

Varmt välkommen!
Patrik Nordenfelt
Vice ordförande SFFA

Mötet är sponsrat av läkemedelsindustrin som kommer ha utställning vid möteslokalen
ADRESSKÄLLA: SFFAs medlemsregister

Information om “Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och
medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården” finns påwww.lif.se.

Program
Torsdagen den 31 januari 2019
09:00-09:20

Samling med kaffe

09.20-09:30

Moderator under dagen George Grantson

09:30-10:15

Svullnader
Janne Björkander

10:15-11:00

Hereditärt angioödem - Symptom, prevalens och diagnostik
Annika Wallin

11:00-11:15

Bensträckare

11:15-12:00

Hereditärt angioödem - Behandling, och behandlingsresultat
Patrik Nordenfelt

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:45

Akuta och kroniska nässelutslag
Lisa Alenmyr

13:45-14:30

Barns svullnader och nässelutslag
Stefan Berg

14:30-15:00

Kaffe

15:00-15:45

Patientfall

15:45-16:00

Summering, utvärdering samt avslut

Mötet är sponsrat av läkemedelsindustrin som kommer ha utställning vid möteslokalen

SVARSBLANKETT

Angioödem och urtikaria i Göteborg, 31 januari2019
Hotel Eggers Göteborg

Ja tack! Jag är medlem i SFFA och kommer till mötet.
Anmälan är kostnadsfri!

Ja tack! Jag är inte medlem i SFFA och kommer till mötet.
Kostnad 500 SEK exkl. moms
Texta gärna

Förnamn:
Efternamn:
Arbetar som:
Klinik/avdelning/annat:
Sjukhus/VC:
Postnr:
Mobiltelefon:
E-post:
Personuppgifter används endast för administrering av mötet, sparas av företaget av
redovisningstekniska skäl. Hanteras i övrigt enligt GDPR.

Faktureringsadress (endast för icke medlem) vg TEXTA och uppge ID/referens

Vi vill ha din anmälan snarast och senast den 20 december till
fax nr 08-662 08 85 alt maila dina anmälan till Camilla Stattin (Linné)
camilla.stattin@linnetravel.se
Anmälan är bindande och kostnaden debiteras din faktureringsadress.
Var noga med att ange din mailadress då bekräftelse kommer ske via mail.

Mötet är sponsrat av läkemedelsindustrin som kommer ha utställning vid möteslokalen

