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Svensk Förening för Neuroradiologi anordnar ytterligare en tredagars kurs i akut
strokediagnostik. Kursens huvudsyfte är att sprida kunskaper om modern diagnostik
och behandling av akut stroke. Den hålls på svenska och vänder sig i första hand till
de som handlägger akut stroke dvs. radiologer, neurologer och strokeintresserade
internmedicinare. Kursen kan även vara relevant för sjuksköterskor som arbetar i och
kring stroketeam.
Målet är att ge kunskap i diagnostik av akut ischemisk stroke samt att ge ett kliniskt
och radiologiskt underlag för ställningstagande till fortsatt behandling. Vi diskuterar
viktiga differentialdiagnoser och strategier för hur misstag ska undvikas. Ett viktigt mål
är att patienter utanför storstäderna ska kunna erbjudas modern strokevård.
Undervisningen sker i konferenslokaler på Hotel Stackelberg med inkvartering på
intilliggande Hotell Meriton: http://www.parkinn.com/hotel-meriton-tallinn
Tallinn med intressant historia och atmosfär hoppas vi ska ge Er en behaglig vistelse
för en givande kurs.

Hotell och konferensanläggningen motsvarar SFNRs höga krav på undervisningslokaler och vi ser fram emot att anordna vår kurs här.
Flyg, hotellnätter, gemensamma luncher samt en middag arrangeras under kursen
och ingår i kursavgiften. I övrigt kan måltider intas på hotellet eller på kringliggande
restauranger. Extra övernattning i Tallinn kan beställas och ingår ej i kursavgiften.
För information och frågor beträffande resa, resmål, inkvartering, avgångstider,
anslutningar etc. kontakta Europaweekend, telefon 08-21 00 92
Europaweekend, e-post: sfnr@europaweekend.se
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Preliminärt program
Följande ämnen kommer att beröras i föreläsningar och seminarieövningar.
Ischemisk stroke
Subarachnoidalblödning
Intracerebral blödning
Carotisdissektion
Endovaskulär behandling
Sinustrombos
Stroke mimics
Fallbeskrivningar och diskussioner
Föreläsare från Karolinska Univ. sjukhuset, Solna
Bitr öl Håkan Almqvist, neuroradiolog
Öl Tommy Andersson, interventionalist
Öl Magnus Kaijser, neuroradiolog
Öl Åsa Kuntze-Söderqvist, interventionalist
Öl Christina Sjöstrand, neurolog
Bitr öl Magnus Thorén, neurolog

Kursen börjar måndag och avslutas onsdag.
Resdagar söndag och onsdag.
Schema och föreläsningarna kommer att finnas för nedladdning i pdf-format dagarna
före kursstart.

Föreläsningar, schema, biljetter och övrig information skickas
elektroniskt. Ni måste själva ladda hem materialet och ta med till Tallinn.

Kursinformation
Kursen bygger på katedrala föreläsningar på förmiddagarna och seminariegrupper
på em. Lärarna är närvarande vid samtliga föreläsningar och det finns goda
förutsättningar för spontana diskussioner mellan kursdeltagarna, föreläsaren och
övriga lärare. Kursdeltagarna är uppdelade i tre grupper under seminarierna. De
ämnen som behandlas har helt eller delvis tagits upp i samband med föreläsningarna.
Förutom specialister i neuroradiologi medverkar kliniker med specialitet i neurologi och
neurointervention. Dessa kliniker medverkar aktivt med föreläsningar men också i
seminarieövningarna för att kunna ge kursdeltagarna en mer komplett bild av såväl
klinik som neuroradiologi vid de tillstånd som tas upp.

Lipus har granskat och godkänt denna
kurs. Fullständig kursbeskrivning finns
på www.lipus.se kurs nr: 20180102
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Före kursstart kommer detaljerat schema att publiceras tillsammans med föreläsningarna i pdf
format.

Obs! Inga föreläsningar eller scheman kommer att finnas för utdelning på
kursorten utan måste tas med av kursdeltagaren själv.
Utöver kursavgiften tillkommer kostnader för ev. medföljande, extra hotellnätter, alternativa
resor och de måltider som ej ingår i kursavgiften samt övriga personliga utlägg.
Medföljande familjemedlemmar är alltid välkomna att delta i sociala aktiviteter till
självkostnadspris, anmälan sker till resebyrån.
För ytterligare information beträffande kurs,
kontakta:
Jessica Filipsson, tel: 072 4698737, e-post: jessica.filipsson@sll.se
Maggie Östman tel: 070 4203678, e-post: margaretha.ostman@sll.se
För ytterligare information beträffande resa, kursavgift och boende v g kontakta Resebyrån:
Europaweekend, tel: 08 21 00 92,
e-post: sfnr@europaweekend.se

OBS! Sista anmälningsdatum: 2019-02-28
För registrering och information om betalning,
gå till SFNR:s hemsida: www.SFNR.org. Ifylld anmälningsblankett
skickas till Europaweekend enligt info på blanketten.
Kursavgift: SEK 11.500
Svensk Förening för Neuroradiologi

I avgiften ingår för kursdeltagarna flyg Arlanda – Tallinn - Arlanda,
Swedish Society of Neuroradiology
trsp ToR hotellet, hotell 3 nätter inkl frukost o tre gemensamma
måltider
Obs!
Anmälan är bindande när Ni får
bekräftelse från Resebyrån att kursavgiften är betald!
All information, korrespondens samt utskick av biljetter innan kursen sker elektroniskt
varför det är viktigt att Ni lämnar aktuell e-post adress och kontaktinformation vid anmälan!

SFNR - Tallinn 2019

www.sfnr.org

