Första inbjudan

SMAFmöte 16-17 oktober 2017

Tid
Måndag-tisdag
16-17 oktober 2017
Första dagen start kl 10:00

Plats
Karlstad CCC
Tage Erlandergatan 8 A-F
652 20 Karlstad
054-22 21 00

Sista anmälningsdag
Ännu inte bestämt, återkommer
i def. program

ÖNH-kliniken i Karlstad har fått uppgiften att ordna
höstens SMAF-möte
Vi har komponerat ett program med lite olika teman samt avsatt
gott om tid för diskussioner.
Ett tema blir APD, ett annat mellanöreimpedans med speciell
koppling till WBT. Interauostics informerar också om sin utrustning samt står som värd för gemensam middag. Tredje temat blir
om våra kvalitetsregister, både vuxna och barn samt hörselförbättrande kirurgi.

Anmälan till
Information om kontouppgifter
för betalning kommer. Anmäl
gärna deltagande till helge.lyckberg@liv.se så vet vi tidigt hur
många som kommer

TTF…
Det finns kvar en Timme Till Förfogande, där vi gärna vill ha
in bidrag, aktuell forskningspresentation, reserapporter, kanske
fortsätta diskussionen om utredning hörselasymmetri.

Kostnad
Konferensavgift 1 500 kr

Information om programmet
Helge Lyckberg
helge.lyckberg@liv.se

Årsmöte och kulturaktivitet
Det blir förstås årsmöte inklusive diskussioner om audiologins
framtid och även en kulturtimme med besök på det närliggande
Sandgrund där Lars Lerin, en av vårt lands främsta akvarellister
har sin konsthall.
Som ni förstår måste vi ta ut en kongressavgift för allt detta.
Praktisk information
Plats: Karlstad CCC, via länken hittar du karta mm
http://karlstadccc.se/kontakta-oss/hitta-hit/
Hotell: Rum finns reserverade på näraliggande Scandic Winn och
budgetalternativet Good Morning Hotels t. o. m 4/9, ange SMAFmöte. Bokas och betalas av var och en.
Tillkommer entréavgift och kostnad för gruppvisning på
Lars Lerinmuséet, Sandgrund. Meddela gärna i förväg om
du vill med, se mailadressen under ”information” här bredvid.
Vi ses i Karlstad!
hälsar SMAF-styrelsen och Karlstads hörseldoktorer

Helge Lyckberg

www.liv.se

Per-Inge Carlsson

Program
Måndag 16 oktober
10:00
Kaffe, registrering
10:20
Välkommen
10:30
APD Auditiv Processing Disorder – En introduktion
Karin Stenfeldt
11:15
APD utredning i Örebro
Claes Möller och Susanne Köbler
12:00
Lunch
13:15
Elektrofysiologi vid APD
Inger Uhlen
13:45
Mellanörats impedans, betydelse vid hörapparatanpassning, Benledning
Stefan Stenfeldt, prof. Tekn audiologi, Linköping
14:45
Kaffe + frågor
15:30
Rehabiliteringsansvar (koordinatorer) inom audiologin
Per-Inge Carlsson, Elisabeth Ternevall
16:00
Interacoustics - Praktiskt Kliniskt om WBT
18:30
Middag, värd Interacoustics
Tisdag 17 oktober
08:30
Årsmöte SMAF med kaffepaus och diskussioner och audiologins framtid
11:00
Gruppvisning Lars Lerinmuséet, Sandgrund.
Entréavgift: 80 kr per person + ev gruppvisningsavgift
12:15
Lunch
13:15
Kvalitetsregister barn
Elisabeth Dahlström, Birgitta Johansson
13:30
Kvalitetsregister vuxna
Per-Inge Carlsson
13:45
Resultat vid revisonskirurgi otoscleros, kvalitetsregisterdata
Lars Lundman
14:15
TTF (Timme till Förfogande) Här kan du redovisa aktuell forskning, kongress-rapport
eller liknande. Anmäl vad du vill prata om till: helge.lyckberg@liv.se
15:00
Kaffe och avslutning

