Akutbehandlingen av stroke revolutioneras!
Boka in tid i din kalender för SCVs Regionala Strokeforskningsmöte
30 september 2015 kl 10.00 – 15.00
Sal Arvid Carlsson (Academicum, Medicinareg. 3, Gbg)
2015 kommer bli ihågkommet som året då endovaskulär
trombektomi (propputdragande behandling) vid ischemisk stroke
slog igenom internationellt och nationellt. Kom och ta del av
bakgrunden, hur vi ska arbeta i fortsättningen och vad det
betyder för patienten.
Professor Michael Hill från Calgarys universitet i Canada är en av huvudförfattarna till ESCAPE-studien. Denna studie visar tillsammans med flera
andra studier som publicerats under våren att trombektomi är överlägset
trombolys vid ocklusioner av hjärnans stora centrala kärl. Professor Hill
kommer att presentera studiedata och ge ett internationellt perspektiv samt
berätta hur de implementerar studieresultaten i Canada.

Michael Hill

Nils Wahlgren, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i Nationella
Programrådet för Stroke och för det internationella SITS-registret (Safe
Implementation of Treatments in Stroke), driver en stor internationell öppen
studie där trombektomi jämförs med trombolys (SITS-open). Professor
Wahlgren har ett även ett stort forskningsintresse vad gäller prehospital
triagering inför ställningstagande till trombolys/trombektomi och ansvarar för
implementering av studieresultaten i Stockholm.
Möjligheterna att redan från SOS-alarm identifiera stroke kommer att belysas.
Prehospitala vården och akutstrokesjukvården kommer att behöva utarbeta
nya processer och organisationsformer i syfte att implementera den nya
behandlingsformen. Ett par regionala studier redovisas (AnStroke- och
AmbuStroke-studierna), liksom en redovisning av den lokala
trombektomiverksamheten.

Nils Wahlgren

-----------------------------------------------------------------

Kostnad: Din tid och ditt intresse. Lunch ingår.
Målgrupp: Du som är intresserad av strokeforskning
Seminariets målsättning: Stimulera kontakter
och forskningsprojekt inom strokefältet
Föreläsningarna hålls på engelska
Läs mer om SCV på:

strokecentrumvast.gu.se
VÄLKOMMEN!
Önskar Stroke Centrum Väst
Christina Jern, ordförande
Johan Herlitz, vice ordförande
Lars Rosengren, föreståndare
För frågor, maila Lars: lars.rosengren@neuro.gu.se

Västra
Götalandsregionen ska
bli en av världens
främsta regioner inom
strokeforskningen!

Boka dagen
Inbjudan och
anmälan kommer
September 2015

Program
9.30-10.00 Mingle coffee
10.00-10.05 Introduction

Lars Rosengren, Manager SCV

10.05-10.20 Improving prehospital management in
stroke emergencies.

Annika Berglund, PhD
Karolinska Institute

10.20-10.35 Microwave tomography of the brain in the
prehospital setting. The AmbuStroke study.

Mikael Elam, Professor
Sahlgrenska Academy

10.35-11.35 SCV lecture I: ESCAPE-ing Stroke.

Michael Hill, Professor
University of Calgary, Canada

11.35-12.05 Reperfusion in brain ischemia. Organizational
aspects in view of the recent randomized
thrombectomy studies.

Turgut Tatlisumak, Professor
Sahlgrenska Academy

12.05-13.05 Mingle lunch outside the auditorium
13.05-13.10 Introduction

Lars Rosengren

13.10-13.55 SCV lecture II: SITS open and the SITS register.

Nils Wahlgren, Professor
Karolinska Institute

13.55-14.10 The impact of time to reperfusion in myocardial
and brain ischemia

Johan Herlitz, Professor
Sahlgrenska Academy

14.10-14.25 Hypotension and general anesthesia during
thrombectomy. The AnStroke study.

Pia Löwhagen Hendén, MD
Sahlgrenska University Hospital

14.25-14.40 Thrombectomy in Västra Götaland. The interventionists view

Alexandros Rentzos, MD
Sahlgrenska University Hospital

14.40-15.00 Final Words, general discussion

Turgut Tatlisumak

