Välkommen till Kalmarunionen 2020
Det vankas åter möte i Kalmar i augusti!
Kalmarunionen är ett återkommande möte för urologer och företag med intresse av diagnostik och behandling av prostatas sjukdomar. Sedan 1998 har vi samarbetat med BUS och
målgruppen har varit ST-läkare med sina handledare. Detta koncept har fallit synnerligen väl ut, och även vid årets möte, måndag till torsdag den 24 - 27 aug. 2020, ser vi i första hand
att en senior kommer tillsammans med en ST-läkare eller yngre specialist från samma klinik. Eftersom det kan medföra svårigheter när både ST-läkare och handledare vid samma enhet
är lediga samtidigt, är även enskilda specialister och ST-läkare välkomna att söka.
Mötet fokuserar på de kliniska problem som möter oss i vardagen på mottagningar och operationsavdelningar runt om i Sverige. Grundprinciper har genom åren varit att varva teori och
praktik samt att aktivera kursdeltagarna, se bifogat program.
Stora delar av sessionerna ägnas åt diskussioner kring fall som deltagarna haft med sig. De ST-läkare som anmäler sig måste vara beredda att före sommaren skicka in ett fall i
PowerPoint som ska redovisas vid mötet. Vi kommer att välja ut ST-läkare som ska förbereda fall hemma. Ytterligare ST-läkare kommer att få fall på plats i Kalmar, övriga Busar
kommer också att få uppgifter.
Kort och gott kan sägas att mycket talar för att vi som träffas i Kalmar vecka 35 kommer att lära oss en hel del matnyttigt och dessutom ha trevligt medan vi gör det!
Antalet platser är begränsat, så anmäl er snarast! Sista anmälningsdag är den 1 april 2020.
Antagningsreglerna är följande: ST/handledar-par som har sökte till föregående möten men inte fick plats ges högsta prioritet. Därefter prioriteras övriga par med en ST-läkare och
en handledare, geografisk spridning och i den ordning ansökningarna inkommit. Enskilda sökande antas i mån av plats.
Med vänliga hälsningar
KALMARUNIONEN 1 mars 2020
Johan Brändstedt / gm Berit Rudolfsson
Mötesgeneral

Projektledare

Inbjudan till KALMARUNIONEN 2020
Kalmarunionen är ett forum där blivande och varande urologer samt företrädare för industrin årligen möts för att lära, diskutera och utbyta erfarenheter kring vardagsurologin, med fokus
på prostatas sjukdomar. Du inviteras härmed att delta i denna årsupplaga!

Kalmarunionen arrangeras i samarbete med SUF och BUS.
Tid:
Kursplats:
Hotell/logi:

24 - 27 augusti 2020
Kalmar; Länssjukhuset och Biostaden.
Clarion Collection Hotel Packhuset, Skeppsbrogatan 26, Kalmar

Kostnad:

SEK 9500:-/person inkl moms, vilket inkluderar kurskostnad, mat och logi tre nätter i enkelrum.
Tillägg för extra natt i enkelrum sönd-månd med 1650:- inkl moms.

Deltagare:

Kursen riktar sig i första hand till blivande urologer och deras handledare.
Beredskap för aktivt deltagande med ett före sommaren (1 juni) insänt fall är ett krav för deltagande BUSar.

Intresse
anmälan:

Du mailar ditt namn och din handledares namn samt namn på sjukhuset som ni tjänstgör på.
Maila intresseanmälan till berit@rudolfsson.nu Anmälan oss tillhanda senast 1 april 2020.

Bekräftelse:

Skickas ut med e-post i början av april från undertecknad. Du som inte får någon plats i år får också ett mail.

Avbokning:

När du har fått din bekräftelse är anmälan bindande!

Betalningssätt: Faktura som skickas ut efter bekräftelsen.
Kursledare:

Johan Brändstedt, Fredrik Stenmark, Vedran Azinovic, Maria Hermann Stefan Carlsson och Olof Gunnarsson

Ytterligare information kontakta projektledare
Berit Rudolfsson, tele 070 88 99 391 eller berit@rudolfsson.nu

Se även www.kalmarunionen.se

Preliminärt Blockschema - Kalmarunionen 24 augusti – 27 augusti 2020
Måndag 24 augusti

Kl 11.00–13.00 Registrering på Biostaden.
Incheckning på hotellet under fm/em
Clarion Collection Hotel Packhuset
Obs!
Då du under förmiddagen anländer till hotellet är alla rum
förmodligen inte färdigstädade. Om så är fallet ber vi dig därför
vänta med incheckningen till senare på eftermiddagen och under
tiden ställa din väska enligt hotellets anvisningar.
Hotellet tackar för din förståelse!

Tisdag 25 augusti

Onsdag 26 augusti

Torsdag 27 augusti

Kl 08.00–12.00
Plats: Länssjukhuset

Kl 08.00–11.45
Plats: Biostaden, salong 2

Kl 08.00–13.00
Plats: Biostaden, salong 2

UL i teorin – Johan Brändstedt

Urodynamik
Föreläsare: Lotta Renström Koskela

PROSTATACANCER
Radikal prostatektomi- Vad vet vi?
Föreläsare: Göran Ahlgren

UL i praktiken - Genomgång av ultraljudsutrusting
Prostatabiopsier
Föreläsare: Stefan Carlsson
MR och Fusionsbiopsier
Föreläsare: Fredrik Jäderling och Martin Bergman

Fallbeskrivningar av BUSar
Patientfall att lösa
Moderator: Olof, Johan B, Johan J

Kurativ onkologisk beh
Föreläsare: Jon Kindblom
Nya läkemedel och dess plats i behandlingstrappan
Föreläsare: Ingela Frank-Lissbrandt
Fallbeskrivningar prostatacancer
Bästa ST-insats
Utdelning kursintyg
Sammanfattning – Avslutning

Kl 12.00–13.00 Lunch Gröna stugan

Kl 12.00–13.00 Lunch Länssjukhuset

Kl 11.45–12.45 Lunch Gröna stugan

Kl 13.00–17.00
Plats: Biostaden, salong 2

Kl 13.00–16.30
Plats: Länssjukhuset

Kl 12.45 Transport till länssjukhuset

Inledning
Johan Brändstedt

WORKSHOP - Ultraljud - TRUL i praktiken

Moderator:

Kl 13.15–17.00
Plats: Länssjukhuset, Centraloperation
WORKSHOP – Operationsdemonstrationer
RALP
Öppen adenomenukleation
TURP/TUIP
TUMT

Presentation av deltagare och samarbetspartners
Rätt behandling vid symtomgivande LUTS?
Föreläsare: Edvard Lekås
Fallpresentation av Busar

Operatörer: Jonas Hugosson, Sonny Schelin, mfl

Information om TRUL-sessionen, operations-demonstrationer och
sociala aktiviteter
Olof Gunnarsson
Kl 19.00 BBQ på Hotel Packhuset

Kommentatorer, presentation av patientfall:
Olof Gunnarsson
Kl 19.00 Middag på Park Hermina

19.00 Avslutningsmiddag Kalmar slott

Kl 13.00–14.00 Lunch Gröna stugan

