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Välkommen till Malmö
Börshus 11-13 Maj 2005
Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårmöte i Malmö! Vi bjuder på
ett omväxlande vetenskapligt program där vi kommer att lyfta fram en del
av klinikens profilområden.
Ni kommer också att få tillfälle att möta
ett vårfagert landskap i Skåne och Öresundsregionen. Möjlighet kommer också att ges till
kulturella upplevelser på bägge sidor
om Sundet. Ni kommer också att få tillfälle
att bekanta er med de nya havsnära stadsdelarna i Malmö.
Hjärtligt välkomna!

Torsten Holmdahl
Verksamhetschef
Inf klin, UMAS, Malmö

Malmö Börshus

Utställning på Vårmötet?
Vårmötet är ett unikt tillfälle för företag att knyta kontakter och ger ett
ömsesidigt kunskapsutbyte då det vetenskapliga programmet är öppet
även för företagets representanter. Känner du något företag som skulle
vara intresserat av att deltaga i kongressen och bidra till genomförandet
genom utställning, annonsering eller annan marknadsföring så kontakta
Torsten Holmdahl. Det kommer att bli rikligt med tid för kongressdeltagarna att besöka utställningen.
Kontaktperson:
Torsten Holmdahl Tel. 0703-407999
torsten.holmdahl@skane.se

Preliminärt program 11-13 maj
• Rapport från UVI-gruppen.
• Nekrotiserande fasciit.
• Infektioner hos patienter som
behandlas med TNF-alfa hämmare.
• Hepatit och HIV.
• MRSA utanför sjukhuset.
• Lues under 2000-talet.

Börssalen i Malmö Börshus

• Hur ska vi dosera antibiotika? Behandlingstidens längd.
• Pneumoni, är det alltid pneumoni?
• Infektionshälsovård för narkomaner.
• Internationellt hälsoarbete i U-land för infektionsläkare.

KULTUR RUNT SUNDET - FREDAG
En heldagsutflykt där vi besöker Dunkers Kulturhus i Helsingborg, tar färjan över
till Helsingør, äter en dansk ”frokost”, besöker Louisiana, världsberömt för sina
konstutställningar och avslutar med en färd längs danska kusten och sightseeing i
Köpenhamn. Om tiden medger gör vi något spännande besök. Bussen kör därefter
på Öresundsbron till Malmö och vidare till Sturup för de som så önskar.

www.infektion.net

Reseinformation
Till Malmö tar man sig med tåg, flyg eller bil. SJ, SAS/Malmö Aviation/FlyMe,
E4/E6/E22. Sturup/Kastrup. Fredagens program är Kultur runt Sundet och passerar
Kastrup på eftermiddagen så det är möjligt att ta flyget därifrån.
TÅG
SJ, 0771-75 75 75, www.sj.se
FLYG
SAS, 12 avgångar Malmö/SturupStockholm/Arlanda per vardag.
Information 020-727 000, www.scandinavian.net
FlyMe, 4 avgångar Malmö/SturupStockholm/Arlanda per vardag.
Information 0770-790 790, www.flyme.com
Malmö Aviation, 12 avgångar per vardag Malmö/Sturup-Stockholm/Bromma,
Information 020-55 00 10, www.malmoaviation.se
Malmö-Sturup flygplats, information 040-613 10 00, www.sturup.com
Flygbuss Malmö-Sturup, information 0771-77 77 77, www.flygbussarna.com, 90 kr enkel
resa (höst 2004). Restid ca 45 minuter. Biljett köpes på bussen.
Du kan också flyga till Kastrup, Copenhagen Airport. Tåget till Malmö Centralstation avgår
tre gånger per timme och tar ca 20 minuter, enkel resa 85 SEK (höst 2004). Biljett köpes på
Kastrup vid nedgången till Öresundstågen.
KONTAKT
Frågor om anmälan, hotell och betalning mm:
Destination Øresund, Lars Rudbert, tel 040-300 301, e-post lars@destinationoresund.com
Frågor om programmet:
Inga Odenholt, tel 040-33 10 00, e-post inga.odenholt@inf.mas.lu.se
Frågor om utställning:
Torsten Holmdahl, tel 040-33 10 00, e-post torsten.holmdahl@skane.se
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