Språk
Det officiella språket för symposiet är svenska. Föreläsningar samt paneldebatter under torsdagen kommer dock att hållas på engelska.
Deltagaravgift och anmälan
Anmälan sker på webbplatsen www.stocon.se/obesitasdagar
Avgift för deltagande under symposiet inklusive luncher, kaffe och kongressmiddag är 2 850 SEK.
I mån av plats kommer även endagsmedverkan till reducerat pris att erbjudas
(torsdag 2 000 SEK, fredag 1 500 SEK)
Priserna ovan är exklusive moms.
Utställning
En industriell utställning kommer att arrangeras i samband med symposiet.
Kontakta Stockholm Convention Bureau för ytterligare information.
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Stockholms obesitasdagar är ett tvådagarssymposium som vänder sig till allmänläkare, kirurger, internmedicinare, endokrinologer, beteendevetare samt
övriga med intresse inom modern obesitasbehandling.
Symposiet kommer att belysa den ökande obesitasproblematiken med dess
associerade sjukdomstillstånd ur ett multidisciplinärt perspektiv. Särskilt
fokuseras kring effekter av olika modaliteter för viktreducerande behandling
på diabetes och andra associerade sjukdomstillstånd.
Första dagen ägnas åt föreläsningar samt paneldebatt där namnkunniga
auktoriteter inom respektive område medverkar. Andra dagen består av flera
parallella ”workshops” samt paneldebatt kring ansvarsfördelningen för
obesitasbehandling i ett brett perspektiv mellan primärvård och specialistsjukvård.

Varmt välkommen!
Capio S:t Görans Sjukhus

Program (preliminärt)

10.45–12.45 Workshops:

Torsdagen den 3 maj

Mortalitet samt risker i övrigt, symtomatologi vid akuta komplikationer,
diagnos och utredningsgång, alternativa kirurgiska behandlingsinterventioner,
videopresentationer och röntgendemonstrationer

från 8.00
9.00–9.45
9.45–10.30
10.30–11.00
11.00–11.45
11.45–12.30
12.30–13.30
13.30–14.15
14.15–15.00
15.00–15.30
15.30–16.30

19.00

Registrering
Övervikt och det metabola syndromet
JB Dixon, Melbourne, Australien
Effekter av livsstilsförändringar
Jaakko Tuomilehto, Helsingfors
Kaffe
Effekter av läkemedelsbehandling
Peter Nilsson, Malmö
Effekter av kirurgisk behandling
Kaj Stenlöf, Göteborg
Lunch
Mekanismer bakom effekter av kirurgisk behandling
Erik Näslund, Stockholm
Betydelse av regionala skillnader i fettfördelning
Peter Arner, Stockholm
Kaffe
Paneldebatt med samtliga föreläsare:
”Val av behandlingsstrategi i olika situationer,
indikationer för kirurgi, effekter på mortalitet”, etc
Moderator: Anders Thorell, Stockholm
Kongressmiddag

Fredagen den 4 maj

9.00–10.15

10.15–10.45

Paneldebatt: ”Vem ansvarar för obesitas-patienten?”
Medverkande: Representanter för primärvård och
patientorganisationer, sjukhusspecialister samt
beslutsfattare.
Moderator: Liselotte Kuehn, Stockholm
Kaffe

Lättare lunch serveras under sessionerna.

Kirurgi: Akuta komplikationer till obesitaskirurgi

Medicin: Specialistvårdsbehandling av obesitas
Farmakologisk behandling - kliniska erfarenheter (Signy Reynisdottir),
Ätstörningar - definitioner och behandlingsöverväganden (Kristina Elfhag)
Kognitivt perspektiv vid behandling av övervikt (Birgit Hännikäinen),
Fysisk aktivitet som hjärt-kärl prevention (Lena Kallings),
Vårdkjedjan mellan specialistenhet och primärvård (Joanna Uddén).

Primärvård: Primärvårdsbehandling av obesitas

Kirurgens uppgift ur ett primärvårdsperspektiv (Per Lundqvist)
Praktiska erfarenheter av överviktiga inom primärvården (Per-Åke Lagerbäck),
Olika dieter: effekter/rekommendationer (Eva Callmer, Gillian Johansson)
Praktiska tips för överviktsbehandling i primärvård (Liselotte Kuehn)

Allmän information
Kongressbyrå och administrativt sekretariat
Stockholm Convention Bureau (SCB) har utsetts till officiell kongressbyrå för
detta symposium. Kontakta SCB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program, m m. Frågor kring vetenskapligt program besvaras
av organisationskommittén.
Webbplats www.stocon.se/obesitasdagar
Telefon 08 5465 1500, fax 08 5465 1599, e-post confirmation@stocon.se

