Inbjudan till VårSOM 2018 i

Karlskrona
23 – 26 maj

Etik - i forskning och klinik

Solen går upp över Karlskrona och välkomnar Dig till VårSOM 2018!
Dags för årets höjdpunkt för oss oralmedicinare och som extra krydda är detta
vårt första möte som ny specialitet, Orofacial Medicin! Det ska vi
uppmärksamma särskilt!
Vi har lyckats samla engagerade och intressanta föreläsare som kommer att
belysa vårt tema Etik ur många synvinklar och som vi tror, kommer att ge Dig
stort utbyte i såväl yrkes - som privatliv. Se här!
Erik Kollinius – sjukhustandläkare:
Etik som följeslagare i vardagen. Etiska regler
Ann Heberlein – författare, teologie dr. i etik:
Vårdetik – makt, möten och tillit
Sofia Traneus – professor, avdelningschef SBU:
”Glöm inte etik och ekonomi”
Björn Ranelid - författare, estradör :
”Jag skänker Dig mina vackraste ord”

Ingrid Collin-Bagewitz - odont. dr., övertandläkare, oral protetik:
Etiska överväganden i protetisk terapiplanering
Björn Klinge – professor, övertandläkare:
Från Vipeholm till Macchiarini och annat. Tankar om etik,
försummelse och fusk i forskning.
Den vetenskapliga delen av mötet, inklusive luncher, kommer att äga rum på
Karlskrona Konsthall. En underbar biograf av gammalt snitt med läktare och
pelare och som idag hyser en modern konferenslokal med alla moderna
hjälpmedel och med mycket av det gamla fina i behåll. Ligger på kort
gångavstånd från Scandic och alla andra hotell i staden.
Boendet
De flesta av Er kommer att bo på Scandic där 100 rum är förbokade. Uppge
VÅRSOM 2018 vid bokning. Andra alternativ kan vara Hotell Aston, tel.
0455-19470 och Hotell Conrad , tel. 0455-363200 samt First Hotel Statt,
0455-55550 (gamla Stadshotellet med anor), samtliga mycket nära Konsthallen
där vi huserar med vårt vetenskapliga program.
Sociala programmet
Den sociala delen av mötet tror vi inte kommer att göra någon besviken! Vi
inleder med Get together på onsdagskvällen på Scandic, följer upp med
Kamratafton torsdag kväll i verkligt, speciell miljö och mötet kulminerar med
fredagens Vårmiddag med dans i stadens mest spektakulära byggnad! Nyfikna?
Våra utställare är naturligtvis också på plats för att visa oss nyheter och vi får
tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter.
Vägen hit
Lättast att nå Karlskrona, om man kommer långväga ifrån, är flyg till Ronneby
(Kallinge) och sen flygbuss in till staden. Bergkvara Buss möter alla SAS flyg och
Trossö Buss alla BRA flyg. Söder ifrån kommande kan med fördel bruka
Öresundstågen som går tätt (ibland, kolla störningar!) och andra tågresenärer

som kommer norrifrån kan få uppleva tågbyte i Emmaboda (en upplevelse i
sej!) innan Krösatåget tar Dig till slutmålet. Bil kan vara ett alternativ!
Och hem…
Hemresan för de som flyger är det lite oklart med. I Sverige är det lite sparsamt
med lördagsflyg. Vi undersöker möjligheten av att chartra ett plan om det finns
tillräckligt intresse. Troligen kommer det planet i så fall att gå till Bromma.
Annars är det SJ och Öresundståg som gäller eller egna fordon.
Hur Du nu än färdas så är Du varmt välkommen till VårSom 2018 i Karlskrona!
Tider ( preliminärt)
Get together har sin början på onsdag 19.00 på Scandic Hotell.
Föreläsningarna kommer att hållas på Karlskrona Konsthall torsdag och fredag
med start 08.30 och färdiga 16.45 . Fikapauser och lunch serveras på
konsthallen. På lördagen startar vi 08.30 och är klara 12.30.
Kamrataftonen inleds på torsdag 18.00 och startar på Scandic Hotell, undvik
högklackat! En spännande och härlig kväll utlovas!
Vårmiddag avnjutes på fredag med start kl.18.00 efter en kortare bussfärd från
Scandic Hotell till platsen för festen. God mat, tal och festligt värre med alla
glada orofacialmedicinare! Och så blir det dans!

Vi ser med glädje fram emot att se Dej i Karlskrona i vårens finaste tid!

Planeringskommittén

