Antibiotika och antibiotikaresistens
Välkommen till Infektionsläkarföreningens höstutbildning på Högberga Gård
24-25/10 2016
Höstutbildningen kommer i år att ta upp olika aspekter av antibiotikabehandling och resistens.
Höstutbildningen hålls på Högberga Gård med utsikt över Stockholms inlopp och med en fantastisk vy över de
sista skärgårdsöarna i farleden in till huvudstaden. Anläggningen är centralt belägen på Lidingö.
Välkomna att söka till kursen är specialister samt ST-läkare.
Ämnen som kommer beröras är:
•
•
•
•
•
•
•

PK/PD, dosering av antibiotika hos den svårt sjuka patienten.
Antibiotikakoncentrationsmätningar.
Antibiotikaresistens-mikrobiologi,epidemiologi
Behandling av multiresistenta bakterier
Empirisk behandling vid ökad förekomst av antibiotikaresistens
Antibiotic stewardship
Krav på vårdhygienska rutiner och lokaler vid ökad resistens

Föreläsare är:
Christian Giske Mikrobiolog Stockholm
Thomas Grenholm Tängdén Infektionsläkare Uppsala
Håkan Hanberger Infektionsläkare Linköping
Anders Johansson Infektionsläkare, Vårdhygien Umeå
Elisabet Nielsen Farmakolog Uppsala
Erik Eliasson Farmakolog Stockholm

Kostnaden är 5500 kr exkl. moms för infektionsläkare som är medlemmar av Infektionsläkarföreningen och
inkluderar boende samt alla måltider. Resan ingår ej. Högberga Gård ligger på Lidingö, 6 km från Lidingöbron
utanför Stockholm. Med kommunala medel är restiden från Stockholms centrum ca 30 minuter.
Senaste anmälningsdatum 17/6. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer. Infektionsläkarföreningens
kurser blir numera oftast fulltecknade före anmälningstidens utgång, så anmäl dig tidigt för att vara säker på en
plats. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på www.infektion.net. Fyll gärna i den och skicka in
via mejl, eftersom detta underlättar vår hantering. Kommunikation inför avresan kommer att ske via e-post, så
var särskilt noggrann med att din mejladress är korrekt ifylld och uppdaterad. Efter anmälningstidens utgång
skickas bekräftelse samt fakturor på anmälningsavgift m.m. Slutgiltigt schema skickas mejlledes cirka tre veckor
före avresan. Vår kontaktperson Maria Menonen svarar gärna på frågor.
Maria Menonen
Hansen
Åvägen 17 F
412 51 Göteborg
Telefon: 031-755 87 05
E-mail: maria.menonen@hansen.se

Välkommen till fortbildningsmötet!
Anna-Karin Lindgren fortbildningsansvarig

