SRS 20 ÅR

Varmt välkomna till året SRS möte som i år firar 20 år! Årets tema om framröstades vid förra
årets möte är ”Diagnostik, nya tekniker och behandlingsmetoder i näsa&bihåla” och vi
utlovar ett stimulerande program. För att fira vårt jubileum lite extra har vi nöjet att
presentera Paul White, ordförande för British Rhinology Society, som kommer höja vårt
medvetande om var vi egentligen befinner i näshålan när vi undersöker den med ett
endoskop och hur man i England ser på den framtida rinologiska teknologin, samt professor
Hans‐Göran Gröndahl som kommer dela med sig av sina expertkunskaper om cone beam CT
(CB CT). Som vanligt uppmanas ni alla att ta med fall till ”Spontana timmen” som Monika
Stenkvist Asplund håller i. Se bifogat program för samtliga programpunkter.
Årets möte hålls enligt tradition på Gothia Towers. Var och en ringer själv och bokar
hotellrum på Gothia Towers hotell p te 031‐7088810, ange bokningsnummer SVR 190913
senast den 19e augusti.
Deltagarantalet är begränsat till 60 personer. Tag gärna med en yngre kollega!
Anmäl er till cecilia.ahlström‐emanuelsson@med.lu.se.
Deltagaravgiften á 1000:‐ inbetalas senast 5/9 på SRS plusgiro 304001‐1.
Ange namn på inbetalningen, det räcker inte med enbart arbetsplats.
Välkomna den 19‐20e september!

Pernilla Sahlstrand Johnson, ordf
Svenskt Rinologiskt Sällskap
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SRS 20 ÅR
Torsdag 19e september
13.00

Välkomna

Pernilla Sahlstrand Johnson

13.15

Hur kan vi använda CB-CT?

Hans-Göran Gröndahl

13.45

Kartläggning av nya tekniker i Sverige

Ola Gärskog

14.15

Nässköljningar, hur effektivt är det?

Anders Enhage

14.30-15.00

Kaffe

15.00

Optisk distorsion; vad varje rinolog bör veta

Paul White

15.30

Framtida tekniker och robotens roll

Paul White

16.00

Aktuella kliniska studier Sverige

Mats Holmström,
Mats Lindén m fl

16.30

Rapport från ERS, vårt nya medlemskap

16.45-17.30

Årmötesförhandlingar

19.00

Middag och aktivitet

Pär Stjärne

Fredagen 20e september
8.30

Spontana timmen: moderator Monica

Alla

Rapport från European Academy

Johan Hellgren

10.00-10.30 Kaffe

10.30

Lothrop v/s obliteration

Pär Stjärne

11.00-12.00

Nya Septumregistret

Cecilia Ahlström

och

Emanuelssson

Blivande Polypregistret

Pernilla Sahlstrand Johnson

Varmt välkomna!

