INBJUDAN TILL UTBILDNINGSDAG

Hjärtsvikt inom anestesi & intensivvård
ur ett svenskt perspektiv.
En utbildning för både specialister samt
ST-läkare
Fredagen den 16 oktober, 2015
Fazer Restaurang och Konferens (Trygg Hansa-huset)
Fleminggatan 18, Stockholm

Varmt välkomna till en utbildningsdag om hjärtsvikt, något som kan
vara primärt en sjukdom i hjärtat eller uppstå sekundärt till annan
sjukdom som till exempel vid sepsis. Akut svår hjärtsvikt kan vara
ett mycket kritiskt tillstånd för patienten och kräver då omgående
diagnostik, monitorering samt behandling för att öka patientens
chans till överlevnad. Idag finns behandlingsmöjligheter när de
traditionella behandlingsalternativen inte längre fungerar.
Hjärtsvikt har konsekvenser för anestesi och måste preoperativt
diagnosticeras, för att sedan optimeras och monitoreras under
kirurgi för att förhindra komplikationer.
Målet för kursen är att öka vår kunskap kring patienter med akut
och dekompenserad kronisk hjärtsvikt, och ge en uppdatering kring
behandlingsmetoder för dessa grupper.
Under dagen erbjuds du möjlighet att få se och prova utrustning för
hemodynamisk bedömning, samt få experthjälp för
ultraljudsundersökning.
Utbildningsdagen riktar sig till både specialister samt ST-läkare.
Ung i SFAI (UiS) tillsammans med samarbetspartners, Orion
Pharma, Edwards, Philips, GE och Neovitalis.

Datum:

Fredagen den 16 oktober, 2015

Tid:

Kl. 09.00-17.00

Plats:

Fazer Restaurang (Trygg Hansa-huset)
Fleminggatan 18, Stockholm

Anmälan:

Skickas till:
Anders Silfver
anders.silfver@regiongavleborg.se
Använd bifogad anmälningsblankett

Deltagaravgift 395 kr inkl. lunch och fika.
Sista anmälningsdag 30 september 2015
Ange i anmälan:
❑ jag är specialist/överläkare
❑ jag är ST-dr .......antal månader
❑ jag använder ultraljud dagligen
❑ jag använder ultraljud några gånger/månad
❑ jag är medlem i SFAI
Du som anmäler dig ansvarar för verksamhetschefs godkännande till
deltagandet.
Ange arbetsplatsens organisationsnummer samt fakturaadress vid
anmälan.

PROGRAM
Moderator: Bengt Peterzén, Med Dr, Överläkare,
Thorax-Kärlkliniken
Universitetssjukhuset Linköping

09.00

Registrering och kaffe

09.30

Högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi.
Kan vi optimera, med vad och hur ska vi monitorera?
Brian Cleaver, Överläkare Anestesi/IVA,
Södersjukhuset

10.15

Hjärtsvikt på allmän intensivvård – missar vi hjärtat? Vilka
speciella problem finns, har vi några lösningar idag/bästa
diagnostiken? Finns det alternativ behandling?
Johnny Hillgren, Överläkare, EDIC, Gävle Sjukhus

11.00

Bensträckare

11.15

En utblick i Europa avslutningsvis
The septic patient - how might we improve the outcome?
Anthony Gordon MD, FRCA, FFICM
Clinical Senior Lecturer / Consultant
Centre for Peri-operative Medicine & Critical Care
Research. Imperial College / Charing Cross Hospital

12.15

Lunch

13.15

Det kardiorenala syndromet – spelar vårt val av
behandlingar roll för njuren?
Kristjan Karason, Med Dr, PhD, Överläkare,
Sektionschef transplantationskardiologi
SU, Sahlgrenska

14.00

Workshops med bl.a. ultraljud, demonstration av
övervakningsutrustning.
Niklas Jonsson, Specialistläkare Akutsjukvård samt
Anestesi och Intensivvård, DESA
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Peter Rudberg, M.D, PhD, Speciallistläkare
Anestesioch Intensivvård, DESA
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kaffe serveras under tiden.

16.00

“ECMO vid cytotoxisk hjärtsvikt/septisk chock”
Mikael Broman, MD, PhD, Sr Consultant
ECMO centre
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

16.45-17.00

Avslut

