Stiftelsen Strokeforskning i Väst

Regional Inspirationsdag
Den 29 mars 2017 8h30 – 13h30
Lokal: Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU Sahlgrenska
Dagen är särskilt riktad till arbets‐ och fysioterapeuter,
logopeder, sjuksköterskor och BMA med intresse för stroke och
strokeforskning. 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.
Alla är förstås välkomna!
Kostnad: Din tid och ditt intresse. Mingellunch ingår
OBS! Antalet deltagare är begränsat, först till kvarn gäller. På grund av denna
begränsning är det viktigt att du avbokar om du inte kan komma, annars tas
en avgift på 200 kr ut.

Målgrupp: Du som är intresserad av strokeforskning
Seminariets målsättning: Stimulera kontakter och
forskningsprojekt inom strokefältet
VÄLKOMMEN!
Önskar SCV‐Inspirationsforum
Vid frågor maila Miriam: miriam.kaveryd@vgregion.se
eller Lars: lars.rosengren@neuro.gu.se
Västra
Götalandsregionen ska
bli en av världens
främsta regioner inom
stroke‐
forskningen!

Anmälan: Länk till anmälan
Kaffe kontakta:
och smörgås
Om.30‐9.00
du har frågor
lotta.beaird@vgregion.se

Anmälan via
Regionkalender
senast 20/3

Program 29 mars 2017
8.30‐9.00
9.00‐9.10
9.10‐9.30

Kaffe & Macka
Välkommen
Gunilla Forsberg‐
Wärleby

Moderator Anneli Schwarz
De anhöriga – vägen till kunskap om deras
Leg AT, med. dr
livssituation och hälsa

9.30‐9.50

Catarina Wallengren

Mitt språng… från möten med närstående
Leg Sjuksköterska, PhD
till forskning av närstående

9.50‐10.10

Josefine Persson

Hälsorelaterad livskvalitet hos makar till
strokepatienter i ett långtidsperspektiv

Hälsoekonom, doktorand

10.10‐10.20

Bensträck

10.20‐10.40

Lena Karlsson

Lindrig karotisstenos ‐ är det farligt?

Specialistläkare/Klinisk
Fysiologi

10.40‐11.00

Karin Törnbom

Upplevd delaktighet i vardagslivet efter
stroke‐ ett personcentrerat perspektiv

Socionom, doktorand

11.00‐11.40

Lisbeth Claesson,
Christina Brogårdh
Anneli Schwarz

Arbetet med de nya nationella
strokeriktlinjerna och exempel på
områden där det finns ny kunskap

Leg AT, docent
Leg SG, docent
Leg logoped, PhD

11.40‐12‐00

Frågestund

12.00‐12.45

LUNCH

12.45‐13.30

Katharina Stibrant
Sunnerhagen

Historisk och aktuell exposé över
strokerehabilitering

Rehabiliterings medicin SU,
Professor

