Kolesterolsänkning
samt Sköldkörteln och
mitokondrierna
Lördag 19 mars 2016, kl. 10.00–14.00
Lokal: Aulan på Svenska Läkarsällskapet (SLS),
Klara Östra Kyrkogata 10.
OBS! Denna gata ligger öster om Klara kyrka!
Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) verkar för större
öppenhet för integrativ medicin inom hälso- och sjukvården.
Föreläsningar i aktuella ämnen arrangeras regelbundet.
Föreläsningarna spelas in och kan ses på integrativ-medicin.se
Program
Moderator:

Docent Torkel Falkenberg.

10.00–10.30 Docent Ralf Sundberg, specialist i transplantationskirurgi:
			
Kolesterolsänkning med statiner. Förlänger det livet? 		
			
Förbättrar det livskvalitén?
10.30–10.45

Diskussion

10.45—11.15

Kaffe/te och smörgås (förskottsbeställning nödvändig)

11.15–12.15
			
			

Dr Helena Rooth Svensson, specialist i allmänmedicin:
Sköldkörteln och mitokondrierna – ett stort 			
folkhälsoproblem vid dysfunktion.

12.15–12.30

Diskussion

12.30–13.30
			

Med dr Ann Gardner, Specialist i allmänpsykiatri.
Mitokondriell dysfunktion inom psykiatrin.

13.30–14.00

Diskussion med alla föredragshållarna.

Utanför föreläsningssalen serverar Läkarsällskapets restaurang:
Kl 08.30: Kaffe/te med smörgås ingår.
Kl 14.00: Lunch: 215 kr per person.
Mer information om anmälan och inträde se nästa sida!
Medlemmar i LIM/FIM: 200 kr
Icke medlemmar: 400 kr
Journalister med legitimation: 0 kr
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Medlemskap och avgifter
Medlemsavgift LIM för 2016
Namn:
Epost:
Telefon:
Jag är medlem i LIM
Medlemsavgift LIM: 250 kr. Insättes på SEBs konto 101-8811.
För medlemar i LIM kan inbetalningen göras ihop med semenarieinträde.
Se nedan.
Glöm inte ange namn och telefonnummer!

Anmälan och inträde för seminarier samt lunch
50 % rabatt till medlemmar!		
Medlem LIM/FIM: 200 kr
Medlem LIM + medlemsavgift LIM: 450 kr
Icke medlem: 400 kr
Kaffe/te och smörgås ingår i priset.

Lunch efter seminariet, kl. 14
Efter föreläsningarnas slut serveras lunch i matsalen en trappa upp.
Spceialkost?
Lunch 215 kr. Antal personer:

0

Summa att betala, kr						

0

OBS! Betalning senast 14 mars 2016!
Betalningen för seminarier + ev. lunch på Läkarsällskapet sker till
LIMs konto på SEB med nr 101-8811
Glöm inte ange namn och telefonnummer!
Om du betalar för mer än dig själv var god ange namnen på de(m) som skall
inkluderas. Vi behöver detta för att i förväg kunna skriva ut kvitton.
Blanketten fylls i digitalt, sparas och sänds till rune.eliasson@remcat.se

