
LVI-dagarna på Kosta Boda
i samarbete med Linnéuniversitetet

LVI-dagarna kommer i år hållas i den inspirerande och kreativa miljön 
på Kosta Boda Art hotell den 8-9 september. Det kommer flera 
intressanta föreläsare från Linnéuniversitetet (sammanslagningen 
av Växjö Universitet och Kalmar Högskola), från Ögonkliniken i 
Växjö samt Sten Andréasson från Lunds Universitet. Dessutom 
kommer Håkan Petersson från Synkliniken i Växjö att ta upp ett antal 
intressanta fallbeskrivningar. 
 
Efter föreläsningarna finns möjlighet att handla glas eller koppla 
av i den fina relaxavdelningen. På torsdag kväll njuter vi av en god 
middag med trevligt umgänge. På fredagen går vi också en guidad 
tur i glashyttan. Vi fortsätter traditionen med vår stipendieresa och 
självklart ordnar vi med transport från Växjö till Kosta. 
 
Välkomna!

Namn:

Arbetsplats:

Fakturamottagare: 

Box/gatuadress:

Postadress: 

Särskilda önskemål angående kost, dubbelrum, transport på annan tid:

Priset för kursen är 1 995:- exkl. moms (2 494:- inkl. moms), vilket 
inkluderar kursavgiften samt helpension ett dygn. Om anmälan sker 
innan den 30 juni drar vi av 200 kr på priset för helpension. Sista 
anmälningsdag är annars den 17 augusti. För deltagare som inte 
önskar övernattning är priset 995:- exkl. moms (1 244:- inkl. moms). 
Specificera eventuella allergier eller önskemål om mat vid anmälan, 
samt om du önskar transport från/till Växjö. 

Maila gärna in dina uppgifter till: lvidagarna@lvi.se eller skicka 
in anmälan via fax 0470-72 77 25 eller per post till LVI Low Vision 
International, Verkstadsgatan 5, 352 46 VÄXJÖ. 
 
För mer information vänd er till Magnus Bringhed på 0470-72 77 10 
eller Sara Albertson 0470-72 77 08. 

Kursanmälan

Anmäl dig senast 30 juni 
och få 200:- rabatt!

LVI-dagarna 8-9 september

Jag önskar övernattning:

Ja     Nej

Jag önskar transport till Kosta:

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



Program

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.

8 september
10.40 
Avfärd med buss från 
Växjö centrum 

11.30-13.00 
Inregistrering & lunch

13.00-13.15 
Inledningsanförande

13.15-14.15 
Jörgen Gustafsson,  
Linnéuniversitetet
Forskning och utbildning 
vid Vision Enabling 
laboratoriet - Bättre 
metoder för att använda 
det perifera seendet, 
nyöversatt svenskt lästest 
samt planer för nya 
vidareutbildningar för 
synprofessionella.

14.15-15.00 
Baskar Theagarayan,
Linnéuniversitetet
Optical interventions in
myopia progression -  

9 september
09.00-10.00 
Ola Carlsson-Fredén,
ljusdesigner, Ljuslabbet AB
Bättre belysning för synsvaga 
– ur en ljusdesigners perspektiv

10.00-10.20 
Kaffepaus

10.20-11.30 
Sten Andreasson
Lunds universitet
Ärftliga ögonsjukdomar 
- aktuellt om forskning
och behandling

Recent studies will be presented, 
e g new spectacle and contact 
lens designs have been de-
veloped to correct both central 
and peripheral refraction.

15.00-15.20 
Kaffepaus

15.20-16.30 
Krister Inde,  
SOS – Syn och Stroke:  
Nu finns det aktiva insatser 
 
16.30 
Tid för spa, museum, glasshop, 
outlet etc.

19.00 
Middag på Linnéa Art Restaurant. 
Vi tävlar om stipendieresan!

11.30-12.20 
Håkan Petersson,  
Synkliniken Växjö
Lösningar för synsvaga att 
komma ut i utbildning/arbete 
- fallbeskrivningar 
 
12.20 
Avslutning & lunch
 
13.00-13.45
Guidad tur i glashyttan 

14.30-15.15
Buss till Växjö

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.

Besök oss på www.lvi.se


