VÄLKOMMEN TILL

18-19 JANUARI 2019
CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM

Detta block tillhör:
___________________________________

CME-poäng:

Godkänd av:

Arrangeras av:
LIPUS har granskat och godkänt
denna utbildning. Fullständig
utbildningsbeskrivning finns på
www.lipus.se. LIPUS-nr: 20180128

PROGRAM

FRE 18 JANUARI 2019

09.00–09.25

Registrering och kaffe

09.25

Välkomsthälsning					Lars Rydén

09.30

Inledningsföreläsning				
Faktaresistens inom medicinen 				

Emma Frans

Moderatorer: Viveca Gyberg och Björn Dahlöf
10.10

Fysisk aktivitet – på allas läppar men vad vet vi egentligen?

10.10

Nya data - slutet på allt kiv om att motionen inte
är preventiv						Mai-Lis Hellénius
10.25		Daglig rörelse i skolan – lika viktigt som daglig lunch?
Mats Börjesson
10.40
Hur få folk att styla sina liv – Svårt: ja; Möjligt: naturligtvis
Matthias Lidin
10.55
Diskussion
11.10

Prevention in real life – pitfalls and concerns

11.10

11.55

Lifestyle and cardiovascular risk factor pattern of coronary
patients across Europe.					Lars Rydén
To care or not to care – examples from diabetes guidelines
Peter Grant
Principles and application of cardiovascular disease
prevention in clinical practice 				
David Wood
Diskussion

12.10–13.00

Lunch

11.25
11.40

		

Moderatorer: Lena Jonasson & Lars Rydén
13.00

Sweet problems - concerns in managing diabetes

13.00
13.15
13.30
13.45

Diabetes and cardiovascular disease – how do they interlink
Recipe for kidney protection 				
Hypoglycaemia – potential cardiovascular consequences
Diskussion

14.00

Kvinnliga hjärtefrågor 		

14.00
14.15
14.30
14.45

Preeklampsi och kardiovaskulär risk 			
Graviditetsdiabetes och diabetesrisk 			
Det speciella kvinnohjärtat – myt eller verklighet 		
Diskussion

15.00–15.30

Frukt & kaffe

Stephan Jacob
Paola Fioretto
Brian M Frier

Gunilla Ajne
Emelie Nordenhök
Eva Swahn

Moderatorer: Lena Jonasson & Viveca Gyberg
15.30

Samsjuklighet

15.30
15.45
16.00
16.15

Hud och leder – hjärtats speglar 				
Hjärtsvikt, KOL eller bäggedera				
Knas bakom förhöjt transaminas 				
Diskussion

16.30
16.30
16.45
17.00
17.15

Mineraler på gott och ont för våra hjärtan
Järnarmering av den klena pumpen 			
Lars Lund
Kalcium ger knappast starkare ben men kanske
svagare hjärtan						Mats Palmér
Höj folkhälsan – sänk saltet 				
Olle Melander
Diskussion

17.30
17.40–18.40

Några ord på vägen					
Mingel med föreläsningar - lokal: C1-C3

19.30
20.00

Samling på plan 2 på Clarion Sign
Middag på Clarion Sign (följ instruktioner om sittning vid middag)

Elisabet Svenungsson
Elzbieta Kaszuba
Mattias Ekstedt

Björn Dahlöf

För dig som bor på Clarion Hotel Sign så serveras frukost från kl. 06:30.
För din bekvämlighet se till att äta i god tid före mötet.

PROGRAM

LÖR 19 JANUARI 2019

Utcheckning måste ske innan symposiet börjar.
Bagaget lämnas i hotellets bagagerum - får ej tas med till föreläsningssalen.
08.30

Introductory lecture
Strategies to handle diabetes stress 			

William Polonsky

Moderatorer: Lena Jonasson & Björn Dahlöf
09.00

Om besöket gäller

09.00
09.15
09.30
09.45

Svimning – om tippning mot avtuppning			
Misstänkt angina – hur diagnosen förfina 			
Är lungans cirkulation försmådd hos den som
är andfådd 						
Diskussion

10.00–10.30

Frukt & kaffe

10.30

Stopp för propp – med eftertanke

10.30

11.15

Efter infarkt – hur mycket trombocythämning
och hur länge						Joakim Alfredsson
Ventrombos och malignitet – diagnostik och terapi		
Peter Svensson
Information från laget som vet allt om slaget – nya 		
strokeriktlinjer med särskilt fokus på rehabilitering		
Christina Brogårdh
Diskussion

11.30–12.30

Debatt: Hur ska vi behålla kunskapen i svensk sjukvård?

10.45
11.00

Artur Fedorowski
Lena Forsberg
Barbro Kjellström

Ordförande: Viveca Gyberg & Lars Rydén
Inledningsanföranden av representanter för:		

Stockholms läns landsting

						Läkarförbundet/Läkaresällskapet
						Utbildningsdepartementet
						Socialstyrelsen
Diskussion med medverkan av auditoriet
12.30

Tack & farväl						Lars Rydén

12.45

Lunchpåse (med möjlighet att sitta) & avresa

Programkommitté för detta program:		

Lars Rydén, Stockholm

					

Lena Jonasson, Linköping

						Björn Dahlöf, Göteborg
						Viveca Gyberg, Stockholm

MSD kommer i anknytning till mötet att ha monterutställning med produktinformation för relevanta produkter, med möjlighet att
beställa medicinska hjälpmedel samt ta del av övriga erbjudande som kan förbättra patientomhändertagandet.

Moderatorer
Björn Dahlöf

Specialist i Internmedicin, docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Akademin; Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin, i
Göteborg. Han har genomfört ett flertal stora kardiovaskulära interventionsstudier, har ett speciellt intresse för hypertoni och är för närvarande
involverad i två unika läkemedelsutvecklings projekt, dels stimulering av
den läkande AT2 Receptorn och återställande av endogen fibrinolys som
trombosprofylax till riskpatienter.

Viveca Gyberg

ST-läkare i allmänmedicin på Kvartersakuten Mörby Centrum och post
doc vid Enheten för kardiologi, Institutionen för medicin, Karolinska
Institutet Solna. Hon försvarade sin avhandling 2014 om förebyggande
av hjärt-kärlsjukdom och diabetes och har arbetat som TV-läkare på TV4.

Lena Jonasson

Professor/överläkare i kardiologi vid Linköpings Universitetssjukhus.
Klinisk profil: Ischemisk hjärtsjukdom, ffa sekundärprevention. Leder ett
translationellt forskningsprojekt om immunförsvar och ateroskleros vilket
sträcker sig från studier på stressade celler till prevention av kranskärlssjukdom.

Lars Rydén

Senior Professor i Kardiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, är
specialist i invärtes medicin och Kardiologi. Hans forskning har fokuserat
på arytmier, pacemakerbehandling, hjärtsvikt, kardiovaskulär prevention
och hjärt-kärlsjukdom i samband med diabetes.

“Han som får oss att leva som vi lär”
Matthias Lidin

Specialistsjuksköterska i kardiovaskulär sjukdom Hjärtkliniken Karolinska
sjukhuset. Doktorand i folksjukdomar på Karolinska Institutet. Jobbar och
forskar på en Livsstilmottagning för kardiovaskulära högriskindivider med
att förebygga och förändra ohälsosamma levnadsvanor i ett strukturerat
livsstilsprogram. Forskar kring Levnadsvanor, förändring, fysisk aktivitet
och stillasittande.

Inledningsanförande
Strategies to handle diabetes stress
			

Lördag 8.30-9.00
William Polonsky
XXXX.

TAKE HOME MESSAGE
1. fdgs
2. dfg
3. dfs

