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Föreningen Akut Neurologi i Sverige (ANS) är en sammanslutning för dem inom sjukvården som har 
intresse av akut neurologi. 2014 höll ANS sitt första årsmöte ”in real life”, IRL. Mötet har därefter vuxit, 
senaste åren med över 100 deltagare. Även 2019 kommer mötet att präglas av föredrag och livliga 
diskussioner kring kliniska kontroverser. Den sociala delen med gemensam middag brukar vara 
uppskattad. 

Mötet i Uppsala är öppet för alla, även om man inte är medlem i föreningen. Teckna gärna medlemskap i 
ANS. Avgiften är förmånliga 300 kr som engångsbelopp. För medlemskap maila ordförande Michael 
Mazya: michael.mazya@karolinska.se 

Mötet öppnas kl 9:00 torsdag 31 januari och avslutas kl 13:00 fredag 1 februari. 

Anmälningsavgiften är 2000 kr vid anmälan senast 28/12, därefter 2500 kr. I avgiften ingår fika, två 
luncher och en middag, exklusive alkoholhaltiga drycker. Boende ingår ej, utan bokas separat av 
deltagarna.  

Vi är stolta att erbjuda en dag med simulatorträning på akutneurologiska patientfall på Kliniskt 
träningscentrum (KTC) i Uppsala. Detta sker onsdagen den 30 januari, och har separat anmälan och 
deltagaravgift 1500 kr.  Platsantal är begränsat till 24. Vi ser gärna att man anmäler sig parvis – läkare 
och sjuksköterska från samma enhet. 

Mötet organiseras av föreningen Akut Neurologi i Sverige tillsammans med Neurologen på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, med hjälp av kongressbyrån BCD Meetings & Events. Som tidigare är mötet fritt från 
externa sponsorer.  

ST-läkare kan efter mötet få kursintyg för relevanta delmål i ST-målbeskrivningen. 

Vid frågor kontakta Erik Lundström, huvudansvarig för kongressen, på telefon  
0707 677 411 eller erik.lundstrom@gmail.com 
 

OBS: Exakt information om hur man anmäler sig kommer inom kort! 
 



 

  

Preliminärt program IRL 6 
 

Onsdag 30/1 

9:00 – 17:00 Simulatorträning på Kliniskt träningscentrum (KTC) i Uppsala. Separat 
anmälan, begränsat till 24 deltagare. Fyra scenarier. Lunch och fika. 

Torsdag 31/1 

• Neuroradiologi    Dr. Patrik Ring, Neuroradiolog, Uppsala   

- Saker som är inopererade i kroppen som orsakar ångest hos neurolog- och 
radiologjouren.   

• Neurokirurgi Prof. Elisabeth Ronne-Engström, Neurokirurg, Uppsala 

- Vad en neurokirurg vill veta när man kontaktar dem. Vad betyder konservativ 
behandling? Vilka operationsindikationer finns? 

• Donation, hjärndöd    Dr. Helena Almén, IVA-läkare, Uppsala 

- Vikten av att inte fatta för snabba beslut i vargtimmen. 

• RCVS   Dr. Olafur Sveinsson, Neurolog, Landspitali Reykjavik och KS Solna 

- Reversibelt vasokonstriktionsssyndrom - allt du behöver veta. 

• Medicinsk etik och palliation Dr. Martin Dreilich, Palliativläkare, Uppsala 

- Fokus på behandlingsbegränsningar. Vad säger lagen? 

• Föreningsårsmöte Akut Neurologi i Sverige 

- Val av ny ordf, vice-ordf, styrelse. Vad vill vi med föreningen? Alla medlemmar 
hjärtligt välkomna! 

• Middag på Saluhall & Restaurang Hyllan 

 

Fredag 1/2 

• Trombektomi upp till 24 timmar? Dr. Fredrik Buchwald, Neurolog, Malmö 

- Hur ska vi tolka studierna? 

• Blodtryck i akutskedet Dr. Signhild Åsberg, Internmedicin/Stroke, Uppsala 

- BT-behandling vid ischemisk stroke och ICH – Spelar det någon roll? 

• Kontroverser om trombektomi Dr W. Sjögren, Internmedicin/ Stroke Sundsvall 
Dr P. Brouwer, Interv. Neuroradiolog, KS Solna 

- Vi måste utbilda våra kardiologer till neurointerventionister, JA eller NEJ 

• Högaktuell akutneurologisk forskning 

- Korta presentationer av aktuella kliniska prövningar i Sverige 

 


