VO Bild och funktion (BoF)
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Välkommen till
Svenskt Forum för Ergospirometri
5 - 6 Oktober 2017 i Lund

Varmt välkommen till Svenskt Forum för Ergospirometri vid avdelningen för Klinisk fysiologi
och nuklearmedicin i Lund den 5 – 6 Oktober 2017.
Mötet äger rum på Skånes universitetssjukhus i Lund, Föreläsningssal 2 (F2) Centralblocket. Vi
börjar med registrering och en lätt lunch utanför föreläsningssalen torsdagen 5 oktober mellan
klockan 11.30 – 12.45 (föreläsningssalen ligger på entréplan och det är skyltat dit från
informationen vid huvudentrén).
Har ni presenterat något arbete som involverar ergospirometri på något möte i form av
poster, så vore det roligt om ni tar med denna (säg till om ni vill göra det). Det kommer
i så fall att finnas möjlighet att sätta upp postrar och att diskutera dessa.
På torsdag den 5 oktober kväll kl. 19.00 bjuds det på middag och eventuellt någon form
av kvällsaktivitet.
Anmälan görs på särskild blankett och mailas till karin.larsson@skane.se
senast 2017-09-19.
Fakturan på avgiften sänds separat. Hotellkostnaden och bokning av hotell står Du själv för.

Välkomna!
Henrik Mosén m. fl
Postadress: 221 85 LUND
Besöksadress i Lund: Centralblocket, Entrégatan 7,
Hisshall B, vån 2
Telefon (växel): Lund: 046-17 10 00

Organisationsnummer: 23 21 00‐0255

Preliminärt schema
(ändringar kan komma att göras)

SFE-möte i Lund 5 - 6 oktober 2017
Torsdag 5 oktober
11.30 - 12.30

Registrering – Lunch

12.30 - 12.40

Inledning – välkommen!

12.40 - 13.20

Rapport om referensvärden för VO2peak (för vuxna)
med möjlighet till kort diskussion

13.20 - 13.40

Typfall

13.40 – 14.10

Referensvärden för barn

14.10 - 14.50

Ergospirometri som ackrediterad undersökning

14.50 - 15.20

Fikapaus med möjlighet att se på ev posters

15.20 - 16.00

Erfarenheter från uppstart av ergospirometri vid
Mälarsjukhuset Sörmland

16.10 - 16.25

Standardprotokoll vid ergospirometri (på cykel)

16.25 - 17.10

Gruppdiskussioner
Läkare: kan vi enas om ett standardprotokoll?
BMA: Hur gör vi ergospirometri på bästa sätt i
praktiken?

19.00 - 22.00ca

Middag och ev kvällsaktivitet

Fredag 6 oktober
08.20 - 09.00

Sammanfattning av diskussioner om standardprotokoll
och ev beslut

09.10 - 10.10

BMA: 9-panel plot för BMA
Läkare: 9.10-9.40 OUES, Tau, resultat från studie av
aortaklaffopererade patienter
Läkare: 9.40-10.10 VE/VCO2-slope, diskussion: Hur
ska VE/CO2-slope mätas och svaras ut?)

10.10 - 10.40

Fikapaus med möjlighet att se på ev posters

10.40 - 11.00

Typfall

11.00 - 11.20

Falldragningar/annars öppen punkt

11.30 - 12.00

Minipresentationer av ev posters (c:a 3 min per
poster)/annars öppen punkt

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.20

Oscillerande ventilation (hur ska den bestämmas och
hur ska den svaras ut?)

13.20 - 13.50

Falldiskussioner i grupp – är det oscillerande
ventilation?

13.50 - 14.10

Redovisning – var det oscillerande ventilation?

14.10 - 14.40

Troligen: Ergospirometri hos idrottare
– erfarenheter från Malmö

14.40 - 15.10

Fikapaus

15.10 - 15.50

SFE i framtiden (nästa möte, organisation i framtiden,
ev tillsättning av styrgrupp/arbetsgrupp)

15.50 - 16.00

Avslutning

