INBJUDAN
UTBILDNING

10 – 12 mars 2020
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg
SU/Sahlgrenska har, med sponsorbidrag från Biocodex och Tillotts Pharma, nöjet att inbjuda
läkare till ovanstående utbildning.
Kursen är en fortbildning i gastroenterologi och hepatologi från ett primärvårdsperspektiv. Syftet
med utbildningen är att den ska täcka merparten av de frågor inom gastroenterologi och
hepatologi en specialist i allmänmedicin ställs inför i sitt arbete. Bland annat kommer IBS, IBD,
patologiska levervärden, födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär, gallproblematik, dyspepsi och
reflux att avhandlas. Utbildningen sker dels genom föreläsningar och dels genom interaktivt
deltagande i falldiskussioner.
Ingalill Friis-Liby och Hans Törnblom, specialister inom gastroenterologi och hepatologi på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är kursledare och ansvariga för utbildningens innehåll.
Utbildningen sker på Göteborgs Stadsmuseum.
Detaljerat program för utbildningen är bilagt.
•
•

Utbildningen är kostnadsfri. Kursmaterial, lunch och kaffe, samt middag 10 mars ingår.
Eventuella resor och/eller logi bekostas och bokas av deltagaren. För bästa utbyte av
kursen och interaktion med dina kollegor rekommenderar vi Hotel Flora vid
Grönsakstorget www.hotelflora.se Förslag på logi i Göteborg finns även på länken nedan:
www.goteborg.com

Vi hoppas att du har möjlighet att delta. Anmälan görs via www.svenskgastroenterologi.se
senast 18 februari 2020. Bekräftelse på deltagande kommer via mail, dock gäller ”först till
kvarn” då antalet platser är begränsat. Vänligen notera att din anmälan är personlig och
förutsätter tre dagars deltagande.
Vid frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta Hans Törnblom 0706-088 079
eller Ingalill Friis-Liby 031–3421 000. För frågor om din anmälan vänligen kontakta All about
meetings, registration@allaboutmeetings.se

Hjärtligt välkommen!

PROGRAM
Tisdag 10 mars
10.00-10.15

Introduktion

Ingalill Friis-Liby

10.15-11.50

IBS – inte alls irriterande

Magnus Simrén/Hans Törnblom

11.50-12.00

Företagspresentation

Biocodex

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.45

Funktionell dyspepsi – uppdaterade riktlinjer

MS

13.45-14.45

Organisk dyspepsi

Axel Josefsson

14.45-15.00

Kaffe

15.00-16.00

Kronisk förstoppning; orsaker, utredning,
behandling

MS

16.00-17.00

Falldiskussioner

IFL/HT

18.30

Middag

Onsdag 11 mars
08.30-09.45

Patologisk leverstatus i primärvården –
orsaker och utredning

IFL

09.45-10.00

Kaffe

10.00-10.30

IBD i primärvården

Nima Mottacki

10.30-11.00

Lever och läkemedel

IFL

11.00-12.00

Anorektal sjukdom

Lars Börjesson

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.10

Företagspresentation

Tillotts

13.10-14.00

Kost och mag-tarmsjukdom

Stine Störsrud

14.00-15.00

Diarréutredning från ett primärvårdsperspektiv

Björn Lindkvist

15.00-15.15

Kaffe

15.15-16.30

Falldiskussioner

IFL

Torsdag 12 mars
08.30-09.15

Kolorektal cancer – SVF och screening

Eva Angenete

09.15-10.15

Gastroesofageal reflux

HT

10.15-10.30

Kaffe

10.30-11.30

Fett i levern – Farligt? Vad göra?

IFL

11.30-12.00

Illamående och kräkning

HT

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00

Återkoppling och falldiskussioner

15.00-15.15

Avslutning

HT, IFL

Produktinformation kommer att förekomma i form av utställning i anslutning till
föreläsningssalen.

