
Svensk Förening för Perinatalmedicin  2013-06-10 
Kallelse till trettiotredje Svenska Perinatalmötet 

Stockholm 24-25 oktober 2013 

 
Svensk Förening för Perinatalmedicin kallar härmed till det trettiotredje Svenska 

Perinatalmötet, som kommer att äga rum på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra 

Kyrkogata 10, Stockholm, torsdag 24 och fredag 25 oktober 2013. 

 

Programmet omfattar följande: 

 

Symposium    ”Intrauterin tillväxthämning”  

    – moderator David Ley, Lund 

• Gästföreläsare och detaljerat program annonseras senare 

 

Symposium   ”Stora mammor, stora barn”  

   – moderator Karin Pettersson, Stockholm 

• ”Stora mammor” – Marie Blomberg, Linköping 

• ”Graviditet efter gastric bypass” – Rebecka Kaplan, Stockholm 

• ”Stora barn” – Fredrik Ahlsson, Uppsala 

  

Minisymposium:  ”Fostermedicin” 
• Föredrag av Eleonor Tiblad och Peter Lindgren, Stockholm 

 
Inbjuden föreläsare:  Professor Henrik Hagberg, Göteborg 

  ”Är det dags att införa magnesiumsulfat som neuroprotektion vid 

nära förestående förtidsbörd?” 

  

Ny professor  David Ley, Lund, presenterar sin verksamhet 

 

Högtidsföreläsare Professor Ove Axelsson och professor Uwe Ewald, Uppsala

  

 
Fria föredrag (15 st) med pris till de två bästa bidragen 
 
Utdelning av Lilla Barnets Fonds projektbidrag av H.K.H. Prins Carl Philip 
 
Årsmöten för Svensk Förening för Perinatalmedicin och Svensk Förening för Neonatologi 
 
Gemensam middag på Sjöfartshuset 
 

 

Perinataldagarna föregås i år av en temadag om intrapartal fosterövervakning och en 

utbildningsdag för ST-läkare i neonatologi. Båda arrangemangen äger rum onsdagen 23 

oktober i Stockholm och kommer att annonseras via SFOG:s respektive neonatalföreningens 

hemsidor.



 

 

Anmälan om deltagande i perinatalmötet bör göras senast den 13 oktober via formulär som 

kommer att finnas på neonatalföreningens hemsida http://www.blf.net/neonatol/. 

Konferensavgiften är oförändrat 1600 kr för båda dagarna eller 900 kr för en dag. ST-läkare 

samt doktorander som inte är läkare betalar halvt pris. Lunch på läkarsällskapet kostar 200 

kr och middag på Sjöfartshuset torsdag kväll 350 kr. Det går liksom tidigare bra att anmäla 

sig direkt på mötet, men vi kan då inte garantera plats till luncher eller middag. Den som inte 

kan närvara vid mötet men önskar kvarstå som medlem i föreningen betalar 200 kr. Anmälan 

till utbildningsdagen för ST-läkare i neonatologi 23/10 kommer att kunna göras på samma 

formulär. 

 

Anmälan om föredrag ska ske via mejl med abstract bifogat till denise.jansson@karolinska.se   

senast den 15 september. Information om utformning och omfattning av abstract kommer 

att finnas på neonatalföreningens hemsida. Abstractbok kommer att skickas via mejl till 

föranmälda mötesdeltagare. Mötets två bästa föredrag belönas med penningpriser. 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

 

 

Karin Pettersson   Lars Björklund  

Ordförande   Sekreterare 

Svensk Förening för Perinatalmedicin 
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