Temadag ved Dansk Selskab for Apopleksi

”Apopleksi – ved vi hvordan det går?”
Aalborg Univ ersitetshospital, Syd
Auditoriet Medicinerhuset
Tirsdag d. 12 nov ember 2019 kl. 9.50-16.00

PROGRAM
9.50: Velkomst v. Helle Iversen, formand for Dansk Selskab for Apopleksi
10.00: Data fra akutfasen – hvorfor er det vigtigt med data og hvad skal vi have fokus på? Hvilken
betydning har DAP haft for apopleksipatienten, hvor er styrkerne og udfordringerne ved DAP?
v . Søren Paaske Johnsen, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
10.45: Hvordan er rehabiliteringen organiseret i Danmark i de forskellige regioner?
v . Helle I v ersen, ov erlæge, Neurologisk klinik Rigshospitalet
11.15: Hvilket behov er der for data fra rehabiliteringsfasen? Hvorfor nu og hvad skal vi gøre?
Hvorfor er det vigtigt?
v . Dorte Damgaard og Peter Vögele, formand og næstformand for DAP
12.00: Hvad er behovet for data fra rehabiliteringen set med patientens perspektiv?
v . Hysse Forchhammer, direktør for Hjernesagen
12.30-13.15: Frokost
13.15-14.00 Neuroplasticitet i neurorehabiliteringen v . Jens Bo Nielsen, Professor, Københav ns
Univ ersitet
14.00-14.30 Træning efter neuroplastiske principper i praksis v . I v ana Bardino Nov osel
Udv iklingsfysioterapeut, Rigshospitalet Glostrup
14.30-15.00 Evidens for træning af aktivitet v . Kristina Skov en Pedersen, ergoterapeut, Aalborg
Univ ersitetshospital
15.00-15.30: Forebyggelse af recidivapopleksi
v . Nete Hornnes, Forskningssygeplejerske, Herlev Gentofte Hospital
15:30-16.00: Kan opfølgning i specialiseret regi efter apopleksi og TCI forbedre forebyggelsen af
nye blodpropper i hjernen efter apopleksi og TCI? Resultater fra Inspire-TMS studiet
v . Paul v on Weitzel-Mudersbach, ov erlæge, Aarhus Univ ersitetshospital
16.00: Afrunding v . Helle I v ersen, formand for Dansk Selskab for Apopleksi

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresse: Aalborg Univ ersitetshospital, Medicinerhuset Syd, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
Parkering: Der er 4 timers parkering udenfor sygehuset og uden tidsbegrænsning i gaderne
omkring. Kom i GOD tid for at finde parkering.

Offentlig transport:
Aalborg lufthav n ligger ca. 15 min kørsel fra sygehuset. Der er hyppige forbindelser til Kastrup
Lufthav n.
Aalborg busterminal og togstation ligger 10 min gang fra sygehuset. Der er hyppige afgange mod
sygehuset med bus.

Registrering og forplejning:
Registrering og brød fra kl. 9.15.
Der er stående frokost kl. 12.30, hv or der også serveres sødt til at tage med ind i salen igen.
Forplejning er inkluderet i tilmeldingen.

Tilmelding:
Sker v ia registrering på selskabets hjemmeside www.dsfa.dk
GRATI S for medlemmer af Dansk Selskab for Apopleksi
For ikke-medlemmer er prisen 350 kr. Kan betales v ed ov erførsel til bank konto eller v ia EANnummer. Betalingen skal foretages straks efter tilmelding. For yderligere se www.dsfa.dk

Tilmeldingsfrist er 1. nov ember 2019 af hensyn til forplejning. Først-til-mølle princip med plads til 130
personer.

