Regionala Strokeforskningsseminarier
Den 10 mars 2016 kl 8.30 – 15.40
Lokal: Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU Sahlgrenska )
Förmiddagen är särskilt riktad till arbets- och fysioterapeuter, logopeder,
sjuksköterskor och BMA med intresse för stroke och stroke-forskning. Det är
en fortsättning på tidigare inspirationsdagar i SCV regi med syfte att delge
pågående forskning relaterad till gruppen för att stimulera till egen forskning.
Jörgen Medin, sjuksköterska och lektor vid Sophiahemmet Högskola med
uppgift att undervisa om stroke och nutrition är inbjuden gästföreläsare och
kommer ta upp ätandet som är ett problem för många strokepatienter
Eftermiddagen är riktad till alla forskningsintresserade.
Vårens SCV lecture kommer att hållas av Bo Norrving, professor vid Lunds
Universitet, registerhållare för Riksstroke och tidigare president för World
Stroke Organisation. Han är ordförande i WSOs Global Policy Committee och
föreningens representant i WHO och FN. Bo Norrvings forskning inom
strokefältet är omfattande och internationellt erkänd. Bo Norrvings arbete
inom stroke uppmärksammades av The Lancet Neurology 2013 med artikeln
”Bo Norrving: putting stroke on the world map”. Och det är det internationella
perspektivet på stroke som kommer att belysas på dagens föreläsning.
Professor Annika Rosengren, Sahlgrenska Akademin, presenterar
preliminära data ur ”INTERSTROKE”, världens största studie om riskfaktorer
för stroke. Vet ni att 10 riskfaktorer kan förklara merparten av alla stroke?
Ellen Rydberg, forskningsrådgivare från Forsknings- och innovationskontoret, GU, är specialiserad på att hjälpa Sahlgrenska akademin att
få in mer externa forskningsanslag. Vad finns för möjligheter för
stipendier och anslag, fr a postdoc finansiering? Kan jag få hjälp
att rekrytera och finansiera en postdoc från annat lärosäte?
-----------------------------------------------------------------

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

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

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

Program
8.30-9.00

Kaffe och smörgås

9.00-9.10

Välkommen

Carina Persson, moderator

9.10-9.30

Vilken erfarenhet har närstående av information
på strokeenhet?

Linda Kristensson, arbetsterapeut

9.30-9.50

Livet efter stroke utifrån ett kognitivt perspektiv

Ann Björkdal, arbetsterapeut

9.50-10.10

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept i samband
med insjuknande i stroke/TIA - ett patientperspektiv
10.10-10.20 Bensträckare

Ann-Sofi Jansson, fysioterapeut

10.20-10.40 Samtalsinteraktion vid förvärvade kommunikations-

Karin Eriksson, logoped

störningar - fokus på samtalspartnern som stöd
10.40-11.00 Dysphagia research and clinical implementation

Liza Bergström, logoped

11.00-11.40 Nutrition: Från ostrukturerad till strukturerad

Jörgen Medin, ssk, Sophiahemmet

11.40-12-00 Frågestund
12.00-13.00 Mingle lunch outside the auditorium
13.00-13.10 Introduction

Lars Rosengren, director, SCV

13.10-14.00 SCV-lecture: Stroke - The international perspective

Bo Norrving, professor, LU

14.00-14.25 Mingle coffee
14.25-14.55 Risk factors for stroke in the international
perspective (the INTERSTROKE study)

Annika Rosengren, professor, SA

14.55-15.25 Postdoc financing

Ellen Rydberg, forskningsrådgivare, GU

15.25-15.40 Final Words, general discussion

