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Kongressekreteriat före och efter
kongressen

Congrex Sweden AB
Att: Otolaryngol 2002
Box 5619
SE-114 86 Stockholm
Tel. +46 8 459 66 00
Fax. +46 8 661 91 25
otolaryngol@congrex.se
www.congrex.se/otolaryngol

Välkommen till Nordisk Oto-Laryngologisk förenings
XXVIII kongress i Stockholm.

Kära vänner, bästa kollegor!

År 2002 firar Stockholm 750-årsjubileum och då passar det väl bra att
förlägga Nordiskt föreningsmöte till den svenska huvudstaden. Vi har nu
återgått till att ha mötet i början av sommaren istället för i augusti som
varit fallet vid de sista tre tillfällena. Vi kommer att ha sessioner med fria
föredrag. Flertalet av sessionerna kommer att inledas med ett kort ”State
of the Art” föredrag. Vidare inför vi för första gången reducerad avgift för
ickespecialister under utbildning i disciplinen.

Stockholm i början av juni brukar ofta vara en fin period vädermässigt,
och kongresslokalerna är förlagda så centralt man kan tänka sig i detta
Nordens Venedig.

De nordiska mötena är inte bara vetenskapliga sammankomster utan
också viktiga ur social synpunkt med syfte att skapa kontakter  ÖNH-
kollegor emellan.

På organisationskommitténs, svensk förening för otorhinolaryngologi,
huvud- och halskirurgi och Karolinska Institutets vägnar hälsar jag Er alla
hjärligt välkomna till Stockholm i juni 2002.

Stockholm i  september 2001

Kongressen äger rum 6-9 juni 2002,
på Grand Hôtel i Stockholm,
Royal entré, Stallgatan 6.

Kontakta Congrex Sweden AB för
information angående registrering,
hotellbokning, socialt program och
abstracthantering.
Frågor kring det vetenskapliga program-
met besvaras av den vetenskapliga
kommittén

Under kongressen

Grand Hôtel
Att: Otolaryngol 2002
P.O. Box 16424
SE-103 27 Stockholm
Tel. +46 8 679 35 30
Fax: +46 8 679 35 31
otolaryngol@congrex.se

VIKTIGA ADRESSER:
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VETENSKAPLIGT PROGRAM - PRELIMINÄRT

Registrering, Grand Hôtel, Stallgatan 6

Välkomstcocktail, Spegelsalen, Grand Hôtel

08.30

10.00
10.30

12.00
13.00
13.30

15.00
15.30

18.30
20.30

Näsa – bihålor
”State of the Art”

Utställnings- och posterbesök med servering av kaffe / te
   Cochlea implantat och      Huvud & hals cancer I   Snarkning – sömnapné
 implanterbara hörapparater           Fria föredrag        ”State of the Art”
       ”State of the Art”           Fria föredrag
         Fria föredrag

LUNCH
Utställnings- och posterbesök

    Öron- & skallbaskirurgi Spottkörtlar – munhåla – svalg       Larynx – foniatri
Fria föredrag         ”State of the Art”      ”State of the Art”

 Fria föredrag          Fria föredrag

Utställnings- och posterbesök med servering av kaffe / te
     Näs- & skallbaskirurgi     Esofagologi – bronkologi Utbildningssymposium

Fria föredrag          ”State of the Art”
  Fria föredrag

Buffé i Stockholms Stadshus
Konsert i Storkyrkan, Gamla Stan

Fredag  7 juni

15.00-
20.00
18.00-
20.00

Torsdag  6 juni

Lördag  8 juni

Innerörebiologi
”State of the Art”

Utställnings- och posterbesök med servering av kaffe / te
         Symposium Barnörekirurgi Huvud & hals cancer II
        Rhino-sinuit          ”State of the Art” Fria föredrag

Fria föredrag
LUNCH

Utställnings- och posterbesök
 Antibiotikaterapi; profylax,   Osseointegrerade implantat     Vertigo – tinnitus
   resistensutveckling i en               inom ÖNH         Fria föredrag
      föränderlig värld            ”State of the Art”
       ”State of the Art”              Fria föredrag

Utställnings- och posterbesök med servering av kaffe / te
Genetik – molekylärbiologi          Mellanörekirurgi     Tonsiller – adenoid –
         Fria föredrag ”State of the Art”       slemhinnebiologi

             Fria föredrag Fria föredrag

          Kongressmiddag
Nordiska Museet, Kungliga Djurgården

08.30

10.00
10.30

12.00
13.00
13.30

15.00
15.30

19.30

Söndag  9 juni
            ”Outcomes and benefit” inom ÖNH Trauma inom ÖNH

Utställnings- och posterbesök med servering av kaffe / te
              Symposium         Inflammatorisk mellanöresjukdom   ”Sudden deafness” –
 Näs- & bihålediagnostik –    Fria föredrag audiologi – Mb Meniérè
    allergi – immunologi       Fria föredrag

               LUNCH        LUNCH för Generalförsamling Nordisk Oto-Laryngologisk förening
Avslutning

De officiella språken för kongressen är svenska och engelska

08.30
10.00
10.30

12.00
13.00
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Föranmälan
Anmälan till kongressen, det sociala programmet och hotellreservationer
under kongressen görs via internet på: www.congrex.se/otolaryngol/

Bekräftelse på mottagen anmälan skickas ut via e-post.
Glöm inte ange korrekt e-postadress!

Det är också möjligt att anmäla sig på bifogat anmälningsformulär. För att Du ska
få biljetter till de aktiviteter som ingår i deltagaravgiften ber vi Dig att
markera önskemålen på anmälningsformuläret.

Följ noggrant betalningsinstruktionerna nedan.

Svensk skattelagstiftning kräver att kongressdeltagare betalar sina registrerings-
avgifter med eller utan moms. Vi ber Dig därför uppmärksamma de olika
kategorierna nedan och välja den som gäller Dig.

Inklusive moms
· Alla registreringsavgifter som betalas av deltagare eller företag/ organisationer

i Sverige.
· Registreringsavgifter som betalas av icke näringsidkare och privatpersoner

inom EU.
· Alla registreringsavgifter som betalas för medföljande personer.

Exklusive  moms
· Alla registreringsavgifter som betalas från länder utanför EU.
· Registreringsavgifter som betalas av näringsidkare inom EU.

Registreringsavgift Avgift före Avgift efter
Inklusive 25% moms 20/3 2002 20/3 2002
Registreringsavgift SEK 4 375 SEK 5 625
Avgift för ickespecialister SEK 2 440 SEK 2 440
Avgift för medföljande SEK 1 800 SEK 1 800

Registreringsavgift Avgift före Avgift efter
Exklusive  moms 20/3 2002 20/3 2002
Registreringsavgift SEK 3 500 SEK 4 500
Avgift för ickespecialister SEK 1 950 SEK 1 950

Registreringsavgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, doku-
mentation, kaffe, lätt lunch, välkomstcocktail, mottagning i Stockholms Stadshus,
konsert i Storkyrkan samt kongressmiddagen exklusive anmälningsavgiften.

Avgiften för medföljande inkluderar, välkomstcocktail, mottagning i Stockholms
Stadshus, konsert i Storkyrkan och kongressmiddag på Nordiska Museet exklusive
anmälningsavgiften samt tillträde till utställningen. Notera att avgiften för medföl-
jande inte ger tillträde till vetenskapliga sessioner, kongressdokumentation eller
kaffe och luncher.

Hotellinformation
Congrex har reserverat rum för deltagare till kongressen på ett flertal hotell i
Stockholms innerstad. Priserna nedan inkluderar moms och frukost.

Enkelrum /natt            Dubbelrum /natt            Deposition/rum

Kategori A SEK 2 189-2 995 SEK 2 189-3 495 SEK 3 400
Kategori B SEK 1 395-1 665 SEK 1 620-1 780 SEK 1 800
Kategori C SEK              825 SEK              935 SEK    935

Önskas information om vandrarhem markeras detta på registreringssformuläret.

Hotellrum kan inte reserveras förrän Congrex mottagit registreriningsformuläret
tillsammans med hotelldepositionen. Med bekräftelsebrevet får Du en hotell-
voucher, som Du lämnar till hotellet varvid depositionen dras av från Din
sluträkning. Om Du önskar ändra Din hotellbokning ber vi Dig att kontakta
Congrex, inte hotellet. Ange på registreringsformuläret om Du önskar hotellrum.
Glöm inte att markera vilken priskategori Du föredrar. Om den önskade kategorin
är fullbokad har Congrex rätt att boka rum i en annan kategori. Efter den
20 april 2002 kan Congrex inte garantera rumsbokning.

För deltagare och registrerade
medföljande.
Deltagande i det sociala programmet
bekräftas endast om anmälan gjorts i
registreringsformuläret

Välkomstmottagning
6 juni 18.00
Alla deltagare och registrerade
medföljande önskas välkomna till en
välkomstcocktail i Spegelsalen på
Grand Hôtel torsdagen den 6 juni.
Var vänlig markera på registrerings-
formuläret om Du vill deltaga.

Mottagning i Stockholms Stadshus
7 juni 18.30
Stockholms Stad och Landsting
bjuder kongressens deltagare och
registrerade medföljande på en
mottagning i Stockholms Stadshus där
Nobelprisets middag äger rum varje
år. En buffé serveras och beroende på
antal deltagare följer en guidad
visning av stadshuset.

Konsert i Storkyrkan
7 juni 20.30
Konsert i Storkyrkan i Gamla Stan.

Kongressmiddag på Nordiska Museet
8 juni 19.30
Alla deltagare och registrerade med-
följande önskas välkomna till
kongressmiddag.
Anmälningsavgift: SEK 100

Turistinformation
Kongressekretariatet hjälper gärna till med infor-
mation om Stockholm, bokning av biljetter och
restaurangbesök etc. För ytterligare turistinfor-
mation kontakta:

Stockholm Information Service
P.O. Box 7542
SE-103 93  STOCKHOLM
Tel: +46 8 789 24 00
Fax: +46 8 789 24 50
Besöksadress: Sverigehuset, Hamngatan 27
utflyktsbutiken@stoinfo.se
www.stoinfo.se

SOCIALT PROGRAM      ANMÄLAN
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Registrering i Stockholm
Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar torsdagen den 6 juni
kl 15.00 –20.00. Därefter kommer registreringen att vara öppen fredag – lördag
kl 08.00 – 17.00, söndag 08.00 – 13.00.

Namnskylt
Din personliga namnskylt ger Dig tillträde till föreläsningarna. –  Av säkerhets-
skäl ber vi Dig att alltid bära Din namnskylt under kongressen samt under övriga
aktiviteter.

Måltider
Kaffe och en lättare lunch ingår i deltagaravgiften och serveras dagligen.

Flygbuss från Arlanda flygplats
Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholm Central avgår var 5–10:e minut.
Resan tar ca 35 minuter och kostar 70 kronor (sept 2001). Du kan beställa
anslutande taxi från bussen till en extra kostnad av 100 kr för resa i centrala
Stockholm.

Snabbtåg från Arlanda flygplats
Snabbtåget Arlanda Express tar Dig från Arlanda till Stockholm Central på strax
under 20 minuter. Enkel resa kostar 140 kronor (OBS! biljetten kostar 30 kr extra
vid köp på tåget) (sept 2001).

Taxi från Arlanda flygplats
Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar från 350 kronor.
Gör alltid upp om ett fast pris med chauffören före avfärd.

Hur tar jag mig till Grand Hôtel?
Grand Hôtel ligger på S. Blasieholmshamnen 8, i centrala Stockholm. Royal
entré, Stallgatan 6, är den ingång som kommer att användas under kongressen.
Stallgatan är belägen vid den vänstra sidan av hotellbyggnaden.

Hemsida
Besök kongressens hemsida för den senaste informationen om kongressen:
www.congrex.se/otolaryngol

Kongressbyrå
Congrex Sweden AB har utsetts till officiell kongressbyrå för kongressen.
Congrex-gruppen arbetar internationellt med dotterbolag i Holland, USA och
Sverige samt med licenstagare i Europa och Latinamerika.

Friskrivningsklausul
Organisationskommittén och Congrex Sweden AB ansvarar inte för några skador/
förlorade ägodelar tillhörande deltagare och/eller medföljande, ej heller för
förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Utställning
En kommersiell utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen.
Kontakta Congrex för ytterligare information senast 1 februari 2002.

Ytterligare exemplar av Second Announcement  kan beställas från Congrex.

Tillsammans med anmälan ska
registreringsavgiften och hotell-
depositionen betalas genom insätt-
ning på:
* S E B, 106 40 Stockholm

Swiftkod: ESSESESS, kontonummer
5267-10 216 90.
Kontoinnehavare Congrex
Sweden AB, Att: Otolaryngol 2002
Box 5619, SE-114 86 Stockholm.

* Bankgiro 224-7021
* Postgiro 9052-2

Har Du American Express, Visa eller
Eurocard/Mastercard kan Du även an-
vända detta betalningssätt. Glöm inte
ange kortnummer och giltighetsdatum
på anmälningsformuläret. Vi accepterar
inte personliga checkar, företags- eller
Eurocheckar.

När Congrex mottagit Din anmälan
tillsammans med betalningen kommer
en bekräftelse att skickas till Dig. Glöm
inte ange namn och referensnummer
209 på betalningen.

Betalningsmottagare:
Congrex Sweden AB
Box 5619
SE-114 86 Stockholm

AVBOKNING

Avbokning av deltagande
Eventuell avbokning ska ske skriftligen till
Congrex före den 20 april  2002. Återbetalning
sker av erlagd avgift med avdrag för 500 kronor i
administrativ avgift.  Tyvärr kan inga åter-
betalningar för avbokning göras efter detta datum.

Namnändring
Om Du får förhinder att deltaga i kongressen har
Du möjlighet att skicka en kollega i Ditt ställe.

Avbokning av hotellrum
Eventuell avbokning av hotellrum ska ske skriftli-
gen till Congrex före den 20 april, varvid erlagd
deposition kommer att återbetalas. Tyvärr kan
inga återbetalningar för avbokning göras efter
detta datum.

 BETALNING   PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
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VIKTIGA DATUM!

Sista dag för inskickande av abstracts        1 februari 2002
Sista dag för inskickande av fullständiga artiklar        8 april 2002

Organisationskommittén välkomnar vetenskapliga abstracts för muntliga föredrag samt posterpresentationer.
Varje registrerad deltagare får hålla högst en muntlig presentation. En postersession erbjuder möjlighet till fler
presentationer. Abstracts ska inte vara publicerade tidigare.
Besked om godkännande av abstract skickas ut med e-post i mitten av mars. Vänligen kontakta Congrex om du
inte har mottagit besked i slutet av mars.

Författare till godkända abstracts kommer uppmanas att skicka in en fullständig artikel. Denna kommer att
tryckas i Proceedings som delas ut till alla delegater vid ankomst till kongressen i Stockholm.

Alla föredragshållare/posterpresentatörer måste registrera sig och betala registreringsavgiften samtidigt som ett
abstract skickas in. Om detta abstract inte blir godkänt, kan registreringsavgiften betalas tillbaka på begäran.

Abstracts
Sista dag för inskickande av abstracts 1 februari 2002
Abstracts ska skickas till Congrex via Internet. Alla instruktioner finns tillgängliga på kongressens hemsida:
www.congrex.se/otolaryngol/

Instruktioner för abstracts
Kontaktpersonen får inom 24 timmar via e-post ett svar från Congrex att ett abstract är mottaget.
Observera att uteblivet svar betyder att detta abstract inte blivit korrekt ivägsänt och behöver skickas på nytt.

q Abstracts ska skrivas på engelska. Muntliga föredrag ska hållas på svenska eller engelska. Posters ska skrivas
på engelska.

q Max 2500 tecken (cirka 400 ord) inklusive blanksteg och exklusive titel och författardata.
q Önskemål om typ av presentation, muntlig eller poster, ska anges.
q För att göra ett abstract så informativt som möjligt, skall det innehålla en kort inledning om bakgrund, syfte

med studien, metod, resultat samt slutsats baserad på resultatet. Använd underrubrikerna Background,
Method, Results och Conclusion och skriv dem med fetstil.

q Referenser eller stipendier ska inte tas upp i ett abstract. Standardförkortningar kan användas i texten. Pla-
cera mer ovanliga förkortningar i parentes efter hela ordet första gången det förekommer i texten.

q Det åligger författaren att skicka in ett korrekt abstract. Felaktigheter i stavning, grammatik eller vetenskap-
liga fakta kommer att tryckas såsom skrivet av författaren. Ändringar kan endast göras fram till deadline ge-
nom användning av din Personliga Sida. Via registreringens förstasida når du din Personliga Sida genom att
använda ett personligt lösenord. Lösenordet får du i det meddelande om mottagande som skickas ut med e-
post.

q Den författare som skickar in ett abstract kommer få all korrespondens. Denne är ansvarig för att informera
övriga författare.

Fullständiga artiklar för proceedings
Sista dag för inskickande av fullständiga artiklar 8 april 2002
Fullständig artikel på max 4 sidor ska skickas till Congrex via e-post på adress: otolaryngol.bidrag@congrex.se
Instruktioner för fullständig artikel kommer att sändas med e-post tillsammans med beskedet om godkännande i
mitten av mars.

Vid frågor, vänligen kontakta Congrex
otolaryngol.bidrag@congrex.se
Telefon: 08 - 459 66 00

 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
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Efternamn

Förnamn

Företag/organisation

Avdelning

Adress

Land

Telefon

Fax

E-post

Namn på medföljande

Efternamn

 Förnamn

Registreringsavgift

Enligt svensk skattelagstiftning skall deltagarna betala sin registreringsavgift
exklusive eller inklusive moms beroende på vilket land betalningen kommer ifrån.

Inklusive moms
· Alla registreringsavgifter som betalas av deltagare eller företag/organisationer i Sverige.
· Registreringsavgifter som betalas av icke näringsidkare och privatpersoner inom EU.
· Alla registreringsavgifter som betalas för medföljande personer.

Exklusive moms
· Alla registreringsavgifter som betalas från länder utanför EU.
· Registreringsavgifter som betalas av näringsidkare inom EU.

Registreringsavgifter före 20/3 2002 efter 20/3 2002 Belopp
(fyll i här)

Inklusive 25% moms

Registreringsavgift   SEK 4 375   SEK 5 625

Avgift för ickespecialister   SEK 2 440   SEK 2 440

Avgift för medföljande   SEK 1 800   SEK 1 800

Exklusive moms

Registreringsavgift   SEK 3 500   SEK 4 500

Avgift för ickespecialister   SEK 1 950   SEK 1 950

Total registreringsavgift, SEK

Anmälan via Internet: www.congrex.se/otolaryngol
ANMÄLAN VAR GOD TEXTA!

Nordisk

Oto-Laryngologisk förenings

XXVIII  kongress

6-9 juni 2002,

Stockholm, Sverige

Skicka formuläret och
betalning till:

Congrex Sweden AB
Att: Otolaryngol 2002
Box 5619
SE-114 86  STOCKHOLM
Telefon: +46 8 459 66 00
Fax: +46 8 661 91 25
 otolaryngol@congrex.se

Vid avbeställning före den
20 april 2002 återfås erlagd regist-
reringsavgift med avdrag för SEK
500 i administrationsavgift.

Besök kongressens hemsida:
www.congrex.se/otolaryngol

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



ANMÄLAN
Socialt program
Deltagare och registrerade anmälda medföljande

Datum J a Nej Pris  / SEK Antal S EK
pers total

Välkomstcocktail 6 juni Inkluderat 0

Stockholms Stadshus 7 juni Inkluderat 0

Konsert i Storkyrkan 7 juni Inkluderat 0

Kongressmiddag 8 juni SEK  100
Nordiska Museet inkl moms 25 %

Hotellbokning Ankomstdatum _______________    Avresedatum ________________

Priskatergori Enkelrum    Antal Dubbelrum    Antal Deposition
SEK/natt    rum SEK/natt    rum Pris/rum

   A 2 189-2 995 2 189-3 495 SEK 3 400

   B 1 395-1 665 1 620-1 780 SEK 1 800

   C              825              935 SEK    935

Priserna inkluderar moms och frukost. Depositionen dras från din hotellräkning.

Jag/vi bokar själva hotell

Jag är intresserad av information om vandrarhem i Stockholm

Total hotelldeposition, SEK

Total registreringsavgift, SEK

Totalt socialt program, SEK

TOTALT ATT BETALA, SEK

Betalningsätt

Jag har insatt likvid till:

S E B, 106 40 Stockholm, konto nummer 5267-10 216 90

Bankgiro 224-7021

Postgiro 9052-2

Belasta mitt kreditkort

 VISA     American Express       Eurocard/Mastercard

Kreditkortsnr Giltigt till

Jag har tagit del av avbokningsreglerna. Jag medger härmed Congrex att debitera kreditkortsnummer med den totala summan att
betala. Jag medger även Congrex att debitera detta kreditkortsnummer med summan av eventuella ändringar.

Datum _____________________  Namnteckning ____________________________________________

Anmälan via Internet: www.congrex.se/otolaryngol

Vänligen markera önskemål för att
erhålla biljett

Vid förhinder glöm inte meddela
Congrex.

Eventuell avbokning av
hotellrum ska ske skriftligen till
Congrex före den 20 april 2002,
varvid erlagd deposition kommer
 att återbetalas. Tyvärr kan inte
återbetalningar för avbokning
göras efter detta datum.

Glöm inte att märka alla betal-
ningar med Congrex Sweden AB,
Otolaryngol  2002, Ditt namn
och referensnummer 209.

Congrex moms nr.: SE556261097101


