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Torsdag 18 mars

09.00 Registrering, information, kaffe

10.00 Gerontologi: Intro och organspecifik gerontologi

Åke Rundgren, docent, överläkare, Sahlgrenska Akademin

12.00 Lunch

13.00 Alzheimers Disease – A review of ongoing clinical trials

Bengt Winblad, professor, Karolinska Institutet

14.00 Gerontologi: Äldre i samhället

Gerdt Sundström, professor i socialt arbete, Högskolan 

Jönköping

15.00 Kaffepaus

15.30 Gerontologi: Skelett och muskelapparaten

Ewa Waern, överläkare Sahlgrenska, expert osteoporos

16.30 Slut för dagen

18.00 Gemensam middag på Villa Källhagen

Fredag 19 mars

09.00 Alzheimers disease – Senaste nytt
Lars-Olof Wahlund, professor, Karolinska Institutet

10.00 Kaffepaus

10.15 Öppen programpunkt

11.30 Avslutning av YGS 2010 och summering. Blick mot 2011.

Med reservation för ändringar

Tema: Senaste nytt inom Alzheimer

och

Gerontologi

Program:



 Syfte

Syftet med YGS är som tidigare att vara en mötesplats för landets ST-läkare och 
nyblivna specialister i Geriatrik, ett forum för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter 
och inspireras. YGS finansieras enbart av deltagaravgifter, utan industriell medverkan 
och bygger på ideellt arbete från styrgruppen.

 Tema

Årets tema är ”Senaste nytt inom Alzheimer” och ”Gerontologi”. 

Gerontologi är som bekant delmål 1 i nya STn. Det finns oss veterligen ingen kurs i 
detta för närvarande, alltså ett ypperligt tillfälle att uppfylla målet med ”större 
yrkesrelaterad sammankonst”.

 Plats

Villa Källhagen, Stockholm.
För vägbeskrivning m.m. se Villa Källhagens hemsida: http://www.kallhagen.se

YGS har målsättningen att var annat år lokaliseras till storstadsregion och var annat år 
utför storstäderna. I år är vi dock återigen i Stockholm då alla i styrgruppen är bosatta 
där.

 Anmälan och avgift

Anmäl dig till alexandre.bonnard@sll.se. Sista anmälningsdag är 2010-02-20!

Ange deltagarens namn, arbetsplats, arbetsplatsens postadress och telefon.

Bekräftelsen mejlas därefter.

Avgift: 1 700 k inkl moms.

I anmälningsavgiften ingår deltagande i symposiet, lunch torsdag, kaffe båda dagarna 
samt trevlig middag på torsdag kväll. 

Observera att alla deltagare själva får boka och betala för resa och boende.

Betalning: YGS fakturerar deltagaravgift. 

Notera att efter sista anmälningsdag betraktas alla anmälningar som bindande.

 Vi söker medlemmar till YGS styrgrupp!

Styrelsen existerar endast för att förbereda det årliga symposiet, ca 2-3 möten och 
mycket kan skötas via mejl. Ett roligt och enkelt sätt att vara med att verka för 
gemenskap och samhörighet och därmed styrka geriatriken som specialitet.

 Väl mött i Stockholm!

Föreningen YGS

Catrine Bergendorff, ST-läkare, Stockholm

Alexandre Bonnard, ST-läkare, Stockholm

Anna-Karin Mutka, ST-läkare, Stockholm

Camilla Ronnheden, ST-läkare, Stockholm

http://www.kallhagen.se/
mailto:alexandre.bonnard@sll.se

