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TERAPIINRIKTAD UTBILDNING 2019

Strokeutbildning i två steg som tar 
ett helhetsgrepp om stroke

19 september och 7 november, Stockholm 
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Kursbeskrivning 
Stroke är en av våra största folksjukdomar och drabbar i snitt någon 
var 17:e minut i Sverige. Stroke är en komplex sjukdom med flera 
utseenden, orsaker och symptom där bakgrunden till ställnings-
tagandena sällan är svartvita, likaså kan rutiner och lokala hand-
havanden se ganska olika ut.

Strokeakademin är en påbyggnadskurs som omfattar två före-
läsningskvällar. Syftet är att bjuda in strokeprofessionen för att utifrån 
ett helhetsperspektiv på stroke diskutera och dela den kunskap och 
de riktlinjer som finns inom området.

Kursen riktar sig i första hand till specialister och ST-läkare inom neu-
rologi/intermedicin med inriktning på stroke och baseras på vård av 
akuta strokepatienter i Stockholm. Utrymme för ca 10 personer inom 
rehab och geriatrik med specialintresse kommer också att finnas. 
Antalet deltagare är begränsat till 60 platser och anmälan bekräftas 
av kursledningen. 

Kurskostnader
Boehringer Ingelheim AB står för lokaler, föreläsare, kursmaterial och 
samtliga måltider. Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart 
eller utebliven närvaro debiteras en avgift om 600 kr.

Kursledning
Rebecca Undén Göransson – ÖL, internmedicin, Danderyds Sjukhus
Bo Höjeberg – ÖL, neurologi, Capio St Görans sjukhus
Nikolaos Kostulas – Neurolog och Med. Dr. 
Mårten Söderberg – ÖL, internmedicin, SÖS
Kristina Andersson – Boehringer Ingelheim AB

Arrangör och kontaktperson:  
Ulrika Edvinsson, Boehringer Ingelheim AB, tel 070-858 21 15, 
ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com
Anmälan sker via www.bi-utbildningar.se

Inbjudan kommer att skickas till verksamhetschef med kopia till relevanta medarbetare. 
I samband med utbildningen kommer det att finnas möjlighet att ta del av produktinfor-
mation om Pradaxa® (dabigatranetexilat) och Praxbind® (idarucizumab).


