
LVI-dagarna på Kosta Boda
Linnéuniversitetet och LVI Low Vision International inbjuder till

Välkommen till årets LVI-dagar som går av stapeln den 20-21 
september i höst! Årets dagar arrangeras av Linnéuniversitetet 
och LVI. Vi har fått in rekordmånga anmälningar och ser fram emot 
spännande dagar tillsammans i den inspirerande och kreativa miljön 
på Kosta Boda Art hotell. Det kommer flera intressanta föreläsare, se 
mer information i programmet på nästa sida. 
 
Efter föreläsningarna finns möjlighet att koppla av i relaxavdelningen 
eller handla glas. På kvällen njuter vi av en god middag med trevligt 
umgänge. Vi fortsätter traditionen att tävla om vår stipendieresa och 
självklart ordnar vi med transport mellan Växjö och Kosta.  
 
Välkomna!

Läs mer på www.lvi.se / 
www.kostabodaarthotel.se

UPPDATERAT PROGRAM



20 september
11.00 
Avfärd med buss från Växjö  

11.30-13.00 
Inregistrering & lunch

13.00-13.15 
Inledning

13.15-14.05 
Ny syn med näthinnetransplantation? 
Fredrik Ghosh 
docent, överläkare vid avd. för 
oftamologi i Lund

14.05-14.55 
Att leva med cerebral synskada
– svårigheter och kompensa- 
toriska knep  
Lena Jacobson
docent, överläkare, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus
 

14.55-15.30 
Kaffepaus + produktvisning +
Incheckning
 
15.30-16.20 
Synergonomi och belysning vid 
bildskärmsarbete 
Per Nylén
docent i industriell arbetsveten-
skap, Arbetsmiljöverket
 
19.15 
Middag på Linnéa Art Restaurant
Vi tävlar om stipendieresan!

 

Program LVI-dagarna 2012

För mer information om hotellets möjligheter se www.kostabodaarthotel.com



21 september
08.45-09.35 
Behandling, flöde och patien-
tens upplevda livskvalitet vid 
makuladegeneration
Carina Libert
vårdutvecklare, ögonsjuk- 
sköterska, St Eriks Ögonsjukhus

09.35-09.45 
Stipendieresan 2011

09.45-10.15 
Kaffepaus + produktvisning

10.15-11.05 
Metoder för att förbättra bild-
kvalitén i det perifera seendets 
bästa näthinneplats (engelska) 
Karthikeyan Baskaran

optiker/doktorand  
Linnéuniversitetet

11.05-11.55 
Sambandet mellan upplevd 
ohälsa och muskulära problem 
vid AMD
Christina Zetterlund 
leg. optiker, doktorand Habilit. 
forskingscentrum Örebro 
 
11.55-12.15 
Avslutning
 
12.15
Lunch 

13.40-14.25
Buss till Växjö (OBS: Ny tid)

För mer information om hotellets möjligheter se www.kostabodaarthotel.com

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



Priset för kursen är 2 295:- exkl. moms (2 869:- inkl. moms), vilket 
inkluderar kursavgiften samt helpension ett dygn. 

Om du sedan tidigare inte bestämt om du behöver transport ber vi 
dig att återkomma till oss, så att vi vet hur många som behöver åka 
med i bussen! Meddela oss gärna via lvidagarna@lvi.se
  
Har du frågor så vänd dig till oss via e-post; lvidagarna@lvi.se 

För mer information kontakta gärna Magnus Bringhed på 0470-
727710 eller Johan Granrot 0470-727706. Om några ytterligare 
korrigeringar görs av programmet kommer senaste informationen 
finnas på vår hemsida.

Kursanmälan

(vi kontaktar dig i augusti för sam- 
ordning av transport)

 
Transport 
LVI ordnar med transport till 
och från Växjö centrum för den 
som önskar, meddela gärna 
detta vid anmälan. Passar inte 
gemensamma tider, så ordnar vi 
din transport på annat sätt.

Utcheckning/SPA 
Utcheckning från hotellrummet 
bör ske senast kl. 10.00 på 
fredagen, men möjlighet att 

nyttja SPA-avdelningen finns 
även efter lunch. För mer 
information om detta och 
övriga aktiviteter, se www.
kostabodaarthotel.com eller 
www.kostaboda.com. Önskar 
du en särskild spabehandling, 
var god vänd dig direkt till 
Kosta Boda spaavdelning på 
telefon 0478-34843, det finns 
även kortare behandlingar för 
konferensgäster.

LVI-dagarna 120423


