Välkommen till
ME/CFS-dagarna!

Datum
17 oktober 2019 kl. 13-17
Plats

17 oktober i Umeå

Kommunfullmäktigesalen,
G:a Stadsbiblioteket, Plan 2
Rådhusesplanaden 6 A
Umeå

Inbjudan till höstens stora ME/CFS-konferens

Anmälan

Temat “En mångsidig utmaning för forskare och vårdgivare”
speglar kampen och utmaningarna för forskarteamen som
tampas med denna komplexa sjukdom. Med ny global
samverkan ökar förutsättningarna för att avslöja tidigare
okända pusselbitar – en efter en.
De gemensamma ansträngningarna tänder nytt hopp och en mer
optimistisk hållning skymtar nu fram. Konferensen anordnas som en
del av de årligt återkommande ME/CFS-dagarna. Utöver konferensen i
Umeå arrangeras rundabordssamtal, med särskilt inbjudna forskare
och vårdgivare, samt en konferens i Stockholm på samma tema.
Konferensdagarna, som genomförs för tolfte året i rad, fokuserar i
år på hur sjukdomen påverkar hjärnan och immunförsvaret samt, inte
minst, på klinisk verksamhet. Utmaningen gäller förstås även kliniker,
som möter dessa patienter i svåra situationer. Våra föreläsare har en
unik erfarenhet av patientgruppen och flera av dem är internationellt
erkända ME/CFS-forskare.
Evenemanget vänder sig främst till yrkesverksamma vårdgivare,
forskare samt beslutsfattare inom vård och omsorg. Hela det
aktuella programmet finns på vår hemsida www.rme.nu.
Anmäl dig redan nu – begränsat antal platser!
• Att möta ME/CFS-patienter i klinisk verksamhet
Dr Jesper Mehlsen, MD, Klinik Mehlsen, Danmark
• INMEST-behandling, immunologi och hjärnavbildning vid ME
Docent Petter Brodin, MD, PhD och dr Per Julin, MD, KI och
ME/CFS-mottagningen Stora Sköndal
• The Brain on Fire (via videolänk)
Assoc. Prof. Jarred Younger, PhD, University of Alabama, USA
• State-of-the-art. Vad vet vi om ME/CFS? Vad tror vi att vi vet?
Vad är osäkert?
Professor Jonas Bergquist, Uppsala universitet

Senast 28 september
Konferensavgifter
- Ordinarie avgift 495:- Studenter 50:- Medlemmar i RME
deltar kostnadsfritt (i
mån av plats)
Information
www.rme.nu/konferenser
Kontakt
Praktiska frågor hänvisas till
norr@rme.nu.
Återbud
Lämnas senast 5 oktober.
Platsen kan överlåtas till
en ersättare utan extra
kostnad.
Övrigt
Press? Ange din uppdragsgivare vid anmälan så deltar
du kostnadsfritt.
Allmänheten får delta i mån av
plats.
Språk: svenska eller engelska.
Lättare förtäring serveras.
Arrangör:
Riksförbundet för MEpatienter, RME
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
Telefon 031-15 58 99
info@rme.nu

