
LVI-dagarna på PM Hotel i Växjö
Linnéuniversitetet och LVI Low Vision International inbjuder till

Välkommen till LVI-dagarna den 18-19 september, med temat ”Från 
diagnos till behandling”. I år kommer konferensen äga rum på helt 
nybyggda PM Hotel i Växjö, som blir Sveriges första Gastrohotel. 
Restaurangen PM & Vänner placerades på 10-i-topplistan i senaste 
White Guide. 

Vi kommer få lyssna till hela sex spännande talare, bland andra dr 
Michael Crossland, en mycket erfaren föreläsare som förra året 
var keynote speaker på European Society for Low Vision Research 
and Rehabilitation i Oxford. Vi får också lokal anknytning genom 
Gabor Koranyi på Ögonkliniken i Växjö samt Peter Lewis från 
Linnéuniversitet. 
 
Välkommen!

LVI-DAGARNA 2014 ”Från diagnos till behandling”



18 september
11.30-13.00 
Lunch & incheckning

13.00-13.15 
Inledning

13.15-13.55 
”Hornhinnor - behandlings- 
metoder och nya rön” 
Gabor Koranyi 
Verksamhetschef, 
Ögonkliniken i Växjö 
 
14.00-14.40 
”Diabetes i ögonbotten -  
fotografering och 
behandling”
Gabor Koranyi (se ovan) 

14.40-15.10 
Fika
 
15.10-16.10 
”Visual function in early 
macular disease”
Michael Crossland 
PhD, MCOptom, FAAO, 
Moorfields Eye Hospital, England 
 
16.10-16.45 
”Monokikare för barn med synned- 
sättning: gruppaktivitetsprogram” 
Helena Olivik 
Synpedagog, Synenheten 
barn och ungdom, Lund 
 
19.15 
Middag

Program LVI-dagarna 2014



19 september
08.30-09.25 
”Consumer electronic devices  
as low vision aids”
Michael Crossland 
PhD, MCOptom, FAAO, 
Moorfields Eye Hospital, England

09.30-10.10 
”Periferseendet - hur är det 
uppbyggt och vad behöver 
man tänka på” 
Peter Lewis
Lärare på optikerprogrammet, 
Linnéuniversitetet, Kalmar

10.10-10.30 
Fika

10.30-11.20 
”The Vision Box Concept - ett 
nytt koncept for testning och 
träning inom synrehabilitering”
Rolf Lund
Synpedagog, Ed.D, M.Sc 
ProVista, Norge 
 
11.20-12.10 
”Ögontumörer och hur 
de påverkar synen”
Katarina Bartuma
MD/PhD, S:t Eriks ögonsjukhus

12.10-12.30 
Avslutning 
 
12:30 Lunch 

Ändringar kan förekomma, det senaste 
uppdaterade programmet finns på www.lvi.se 

För mer information om 
hotellet och restaurangen se:  
www.pmrestauranger.se 
 
White Guide 2014 - 
Årets vinupplevelse samt plats 
9 på listan över Sveriges bästa 
restauranger.

TEMA ”FRÅN DIAGNOS TILL BEHANDLING”



Priset för kursen är 2 495 kr exkl. moms, vilket inkluderar kursavgift 
och helpension under ett dygn. Deltagare som ej övernattar på 
hotellet betalar 1 595 kr. Anmäler du dig före 1 juli drar vi av 
200 kr på priset. Sista anmälningsdag är 15 augusti. Anmälan är 
bindande, men kan överlåtas till annan person. 
 
Anmäl dig via formuläret på vår hemsida: 
www.lvi.se/LVI-dagarna2014 

Kursanmälan

LVI-dagarna 140320

Konferenshotellet 
PM Hotel är beläget centralt i Växjö och byggs av den ansedda 
och internationellt kända restaurangen PM & Vänner. Hotellet 
har 72 unika rum i tre olika kategorier. Vi kommer att tillämpa 
”först till kvarn”, där de som anmäler sig först kommer att få bo i 
de mer exklusiva rummen. 

Kommunikationer 
Från flygplatsen tar du dig enklast till centrum med flygbuss, 
se www.lanstrafikenkron.se. Kommer du med tåg är det 
gångavstånd (Storgatan 22). För mer information se 
www.lvi.se/LVI-dagarna2014.

Har du frågor så skicka 
ett mail till oss på: lvidagarna@lvi.se 

eller kontakta Magnus Bringhed på 0470-727710 


