
NAAKA i samarbete med AstraZeneca välkomnar dig till en terapiinriktad utbildning:  
NAAKAs fortbildningsdag för allmänläkare av allmänläkare. 

Diagnostik och behandling av KOL
– en utmaning för allmänläkaren.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. Lokal: Atlanta.

Datum: Torsdag 30 november 

Tid: Klockan 08.30 –16.15

NAAKA, SFAMs nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare i samarbete med 
AstraZeneca, andordnar en fortbildnings- och inspirationsdag för allmänläkare och ST-läkare i 
allmänmedicin. Denna dag kommer vi att presentera de senaste rönen och hjälp medlen inom  
KOL-diagnostik och behandlingsriktlinjer, varvat med praktiska fall diskussioner. Vi kommer även  
att ta upp vad man ska tänka på när man väljer inhalator till sin patient. 

I anslutning till mötet kommer det att finnas en monter med produktinformation från AstraZeneca  
och personal från AstraZeneca kommer att finnas tillgänglig under hela dagen.

Välkommen!

NAAKA med stöd av AstraZeneca
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AstraZeneca AB | AstraZeneca Nordic-Baltic  
151 85 Södertälje | 08 – 553 260 00 | astrazeneca.se

Om NAAKA – nätverkets målsättning  

Att förbättra omhändertagandet för personer med astma, allergi och KOL genom att medverka till implementering 
av vedertagna nationella och internationella riktlinjer for diagnostik, behandling och uppföljning. 

Medverka och stimulera till framtagande av gemensamma lokala vårdprogram mellan sjukhus och primärvård 
avseende dessa sjukdomsgrupper. Stimulera till kvalitetsutveckling och patientnära forskning i primärvården 
för dessa sjukdomar. Medverka till ökad kunskap bland allmänläkare om dessa sjukdomar. 

Samverka med andra special itetsföreningar och organisationer, såväl nationellt som internationellt, som 
berör dessa sjukdomsgrupper

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av  
AstraZeneca AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information  
erhålls av Cegedim, 08-555 214 20.

Till Huvudman samt kopia till ST-läkare och specialister i allmänmedicin



Program 
Moderator: Magnus Hansson

8.30 – 9.00  Ankomst och fika

9.00 – 9.15  Välkommen och introduktion 
  (Karin Lisspers och Magnus Hansson)

Astma eller KOL eller både och?                                                                                                            

9.15 –10.00  Diagnosiska ställningstaganden och vad innebär det för patienten?  
  (Björn Ställberg)

10.15 –11.30 Falldiskussioner  
  (Kerstin Romberg och Per Rönmark)

11.30 –12.30  Lunch

12.30 –13.00 Inhalationsbehandling  
  (Björn Stridh)

Nya riktlinjer i KOL-behandlingen                     

13.00 –13.45 Föreläsning farmakologisk behandling  
  (Karin Lisspers)

13.45 –14.45 Falldiskussioner  
  (Nikolaos Pournaras och Magnus Hansson)

14.45 –15.15  Fika

15.15 –16.00   KOL-rehabilitering  
  (Margareta Emtner)

16.00 –16.15  Avslut  
  (Karin Lisspers och Magnus Hansson)

Föreläsare  
•  Björn Stridh 

Specialist i allmänmedicin, Kista vårdcentral, Stockholm  

• Karin Lisspers 
Specialist i allmänmedicin Gagnefs akademiska vårdcentral, Dalarna  

• Björn Ställberg 
Specialist i allmänmedicin, Gagnefs akademiska vårdcentral, Dalarna  

• Kerstin Romberg 
Specialist i allmänmedicin, Nästets läkargrupp, Höllviken  
Kunskapscentrum för Allergi Astma och KOL Syd, SUS, Lund  

• Nikolaos Pournaras 
Specialist i allmänmedicin, Gärdets vårdcentral, Stockholm

• Magnus Hansson 
ST-läkare i allmänmedicin, Hemse vårdcentral, Gotland

• Margareta Emtner 
Fysioterapeut, professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala

• Per Rönmark 
Specialist i allmänmedicin, Stadsfjärdens vårdcentral i Nyköping

Anmälan
Sista dag för anmälan är fredagen den 17 november. Anmälan görs via e-mail till: 
malin.almstedt@astrazeneca.com. Observera att anmälan är bindande!

AstraZeneca står för kostnader för mötet samt förtäring. Resor bekostas av  
deltagarna själva.


