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Stockholm, 6-7 feb 2020 

Föreningen Akut Neurologi i Sverige 

bjuder in till fortbildning och årsmöte 

Välkommen till ett spännande möte med fokus på 

• Konsultations- och intensivvårdsneurologi 
• Akut CNS-vaskulit 
• Transplantationsneurologi 
• Stroke – prehospital identifiering, utredning och indikationer 

för trombektomi 

Vi erbjuder ett program med stort utbildningsvärde riktat till alla 
med intresse för akuta frågeställningar inom neurospecialiteterna 



 

 

Föreningen Akut Neurologi i Sverige (ANS) är en sammanslutning för 

alla i sjukvården som har intresse av akut neurologi. 

Detta blir det sjunde årliga mötet anordnat av ANS. Precis som tidigare sammanfogas 

expertföredrag av välrenommerade kollegor med livliga och öppna diskussioner kring 

aktuella kliniska teman. Även den sociala delen med möjlighet att träffa kollegor runtom i 

landet, samt den gemensamma middagen efter föreningsstämman brukar vara uppskattad. 

Anmälan  

Mötet i Stockholm är öppet för alla intresserade, även om man inte är medlem i ANS, men vi 

ser förstås gärna att man blir medlem! Föreningen välkomnar kollegor inom alla 

professioner verksamma inom akutneurologisk vård. Avgiften är förmånliga 300 kr som 

engångsbelopp. För medlemskap mailas styrelsen@akutneurologi.org 

För anmälan, besök vår hemsida 

www.akutneurologi.org 

Avgift 

Anmälningsavgiften är 2200 kr vid anmälan senast 31/12, därefter 2700 kr. I avgiften ingår 

fika, två luncher och en middag, exklusive alkoholhaltiga drycker. Boende ingår ej, utan 

bokas separat av deltagarna. Återbetalning av avgift vid avbokning senast 31/12. 

Möteslokal, Tider och Program 

Mötet äger rum på Karolinska Universitetssjukhuset – Solna, i Sune Bergströms aula J3:07. 

Mötet öppnas kl 09:45 torsdagen 6 februari och avslutas kl 12.15 fredagen 7 februari. För 

preliminärt program, vänligen se nästa sida. 

Hotell 

Vi har förbokat 40 rum på Elite Hotel Carolina Tower för 1550:-/natt, bokningskod 4972128 

samt 40 rum på Elite Palace Hotel för 1350:-/natt, bokningskod 4972130. Uppge kod samt 

era fakturauppgifter vid bokning. 

OBS, hotellen håller denna förbokning t o m 26/12, varefter rummen släpps till allmänhet.  

Arrangörer 

Mötet organiseras av föreningen Akut Neurologi i Sverige tillsammans med Tema Neuro, 

Karolinska Universitetssjukhuset. Mötet är fritt från externa sponsorer. För mer information, 

kontakta ordf i organisationskommittén Michael Mazya, michael.mazya@sll.se, 0709-720277 

ST-läkare 

ST-läkare kan efter mötet få kursintyg för relevanta delmål i ST-målbeskrivningen. 
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TORSDAG 6/2 

09:00 – 09:45 Registrering och fika 
 
09:45 – 10:00 Välkomstanförande 
    M. Mazya, neurolog, K Solna och J Salzer, neurolog, NUS Umeå 
 
10:00 – 12:00 Session 1 – Akut CNS-vaskulit 
   Jättecellsarterit 

F. Faustini, reumatolog K Solna 
   Neuroradiologisk utredning 

S. Kliromonos, neurolog och ST i neuroradiologi K Huddinge 
Neuroimmunologisk utredning 

    A. Hietala, neurolog / neuroimmunolog K Solna & Huddinge 
Fallpresentationer och diskussion 

    
12:00 – 13:00  LUNCH   
  
13:00 – 15:00 Session 2 – Konsultationsneurologi 

Neurologiska komplikationer efter transplantation 
 R. Press, neurolog K Huddinge 

   Akut konfusion 
    T. Tsevis, geriatriker, K Huddinge 
   Fallpresentationer och diskussion 
 
15:00 – 15:15  FIKA 
  
15:15 – 17:15  Session 3 – Intensivvårdsneurologi 
   Encefalopati och utmaningar inom status EP på IVA 

- ur ett kliniskt, neurofysiologiskt och anestesiologiskt perspektiv 
 A. Zachau, neurolog K Solna 

M. Engström, neurofysiolog, K Solna 
J. Blixt, neuroanestiolog / neurointensivist, K Solna 

   Diskussion 
 
17:20 – 18:45 ANS Årsmöte - Sune Bergströms aula J3:07, K Solna 
 
19:30 –   MIDDAG - Restaurang Nationalmuseum - Södra Blasieholmshamnen 2 
   Fördrink och mingel från kl 19:00. 

FREDAG 7/2 

09:00 – 12:00 Session 4 inkl fika – Stroke 
   Evidensbaserad identifiering av stroke prehospitalt 
    A. Berglund, sjuksköterska, K Solna 

Rekommendationer från NAG Stroke för ischemisk stroke 6-24 h efter debut  
M. von Euler, neurolog, K Solna och NAG Stroke 

Fallbaserad diskussion kring indikationer för trombektomi -  interventionella 
neuroradiologer från tre regioner 
 Å. Kuntze-Söderqvist, interventionell neuroradiolog, K Solna 

A. Rentzos, Interventionell neuroradiolog, Sahlgrenska US   
B. Ramgren, Interventionell neuroradiolog, SUS Lund 

 
12:00 – 12:15 Avslutning och lunchpaket att ta med  
 


