
 

 

Hej! 
 
År 2011 är Kvinnokliniken i Östersund värd för Nordsvenska gynekologsällskapets årsmöte. Vi 
planerar ett samarrangemang med Kvinnokliniken i  Trondheim och Mittnordiskt gynekologmöte. Vi 
önskar ha detta möte i Åre. 
 
Kvinnokliniken i Östersund  har tillsammans med kvinnokliniken i Trondheim under mer än tio år 
anordnat ett Mittnordisk  vetenskapligt gynekologmöte för läkare och barnmorskor. Deltagarna 
kommer från norra Sverige och Norge.  Vi har vid varje möte haft internationellt kända föreläsare i 
ämnen som vi själva valt. Vi är beroende av att få utställare för att genomföra detta möte och önskar 
därför ett godkännande från LIF. 
 
Den naturliga mötesplatsen för oss är i den jämtländska fjällvärlden. Åre är inte i första hand en 
"exklusiv skidort" utan i första hand vår hemmaplan. Åre har mycket bra kommunikationer med tåg, bil 
och flyg samt goda konferensmöjligheter, varför detta har varit ett självklart val alla år. Mötet har 
genom åren hållit en mycket hög internationell kvalitet och är känt för detta. Vi kan inte se att valet av 
ort splittrar uppmärksamheten från kursen. 
 
Vi bifogar här program/tidsangivelser för planerat möte, detta då vi måste veta förutsättningarna för att 
kunna hålla ett möte. 
 
Tidigare har vi haft föreläsare som: Prof Sturla Eik-Nes (Föreläsningstitlar: Organisation, 
Gestationsålder) Prof Michael Robson, Dublin (Föreläsningstitel: Active management of labour) samt 
Prof Christoph Lees, Cambridge (Föreläsningstitlar: Fetal growth restriction-management, Screening 
for Pre-eclampsia and fetal growth restriction)  Dr Harm-Gerd Blaas, Trondheim (Föreläsningstitel: 
Normal development & ultrasound assessment of thorax and abdomen across gestation, Normal 
development & ultrasound assessment of CNS across gestation) och Dr Kjell Salvesen, Trondheim 
(Föreläsningstitel: Intrapartalt ultraljud), Lars-Johan Liedholm, Östersund (Föreläsningstitel: 
Paramaligna fenomen). 
 
Deltagare är ca 50 läkare och barnmorskor som kommer ifrån Trondheim, Levanger, Östersund, 
Sundsvall, Sollefteå, Umeå, Skellefteå,  Lycksele och Luleå. 
 
Vi önskar ett utlåtande om detta möte är godtagbart att sponsras av företag. 
 
Om ytterligare information önskas kompletterar vi gärna. 
 

 

 

 

Bästa hälsningar, 
 
Katarina Tunon och Eva Spetz 

 


