VÄLKOMMEN TILL RME:S

ME/CFS-konferens 2020

PEM – BAKSLAGEN SOM DEFINIERAR ME/CFS
Post Exertional Malaise, PEM, är ett kardinalsymtom vid ME/CFS. Det är en form
av ansträngningsintolerans som är unik för ME/CFS-patienter. PEM är ett av tre
teman som präglar oktoberkonferensen.
I höst får vi en genomlysning av tre stora
fokusområden: PEM (ansträngningsutlöst
försämring), diagnostisering samt barn- och
unga med ME/CFS. PEM som tema är
utmärkande, inte bara för konferenserna,
utan också för hela RME:s verksamhetsår.
Konferenserna anordnas som en del av
de årligt återkommande ME/CFS-dagarna. I
samband med konferensdagarna arrangeras
även ett rundabordssamtal med särskilt
inbjudna forskare och vårdgivare.
Årets breda konferensprogram innehåller
en spännande mix av analyser och
sammanfattningar av kunskapsläget
samt mer praktiskt inriktade föreläsningar
anpassade för kliniker och annan
vårdpersonal.
Evenemanget vänder sig främst till
yrkesverksamma vårdgivare, forskare samt
beslutsfattare inom vård och omsorg.

• Barn och unga med ME/CFS
Prof. Kristian Sommerfelt,
Universitetet i Bergen

STOCKHOLM
14/10 2020 kl. 13–17
Landstingssalen, Landstingshuset,
Hantverkargatan 45

MALMÖ
15/10 2020 kl. 13–17
Sensussalen,
Studentgatan 2

ANMÄLAN
Anmälan och ytterligare information:
www.rme.nu/konferenser.
Sista anmälningsdag 25 september.

KONTAKT
Praktiska frågor hänvisas till stockholm@rme.nu
eller skane@rme.nu.

ÅTERBUD
Lämnas senast 2 oktober.
Platsen kan alltid överlåtas till kollega/ersättare
utan extra kostnad.
KONFERENSAVGIFTER
Ordinarie avgift 495 kr
Studenter 50 kr
Medlemmar i RME deltar kostnadsfritt i mån av
plats. Allmänheten är också välkommen i mån av
plats till ordinarie kostnad.

• PEM – strategies for determining
and managing the cardinal symptom
of ME/CFS
Prof. Betsy Keller, Ithaca College, USA
• ME-research and development of
diagnostic tools
(Via videolänk)
Prof. Ron Davis, Stanford University, USA
• Aktuell klinisk ME-diagnostik
Dr Kent Nilsson, ME-Center,
Bragée kliniker, Stockholm
Läs det fullständiga programmet och boka
din medverkan på www.rme.nu!

ÖVRIGT
Press? Ange din uppdragsgivare vid anmälan så
deltar du kostnadsfritt.
Presentationsspråk: svenska eller engelska.
Lättare förtäring serveras.
ARRANGÖR
Riksförbundet för ME-patienter, RME
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
Telefon 031-15 58 99
info@rme.nu

