
 

Svenska Sällskapet för Trombos och 
Hemostas inbjuder till 
 
En eftermiddag med föreläsning 
och diskussion tema Covid och 
venös trombos. 

 
 
 
 

 

 
Kursen ges online via Zoom 
18 mars 2021, kl. 15.00-16.50 

 
 

 Program 
15.00 – 15.10   Välkomna och presentation av föreläsare,  
Jonas Wallvik och Margareta Holmström 
15.15 – 15.55  Föreläsning tema Covid och venös trombos,  
Marc Carrier 
15.55 – 16.10  Modererade frågor 
16.10 – 16.20  Stipendieutdelning 
16.20 – 16.50  Årsmöte 
 

www.ssth.se 
 

http://www.ssth.se/


 

 
Föreläsare 
Marc Carrier är ett mycket välkänt namn för den som  
har intresse för venös trombos, inte minst inom ämnesområdet  
venös trombos och cancer. 
Marc är Senior Scientist vid Ottawa Hospital i Canada och 
Professor vid universitetet i Ottawa samt chef för hematologiska 
enheten vid Ottawa Hospital. 
 
Marc Carrier har föreläst tidigare i Sverige vid åtminstone två 
tillfällen. Det ena tillfället var vid SSTHs utbildningsdagar i 
Linköping 2016. Det är därför extra roligt att han accepterat att 
återkomma, denna gång med en digital föreläsning om Covid 19 
och koagulation. 
 
Missa inte detta tillfälle! 
 
För SSTHs Styrelse 
Margareta Holmström 
 
 
Anmälan och kostnad 
Anmäl dig senast 1 mars 2021 genom att skicka ett mejl till 
malin.holmqvist@regionvarmland.se 
Ange din yrkestitel, arbetsplats, faktureringsadress samt  
ansvarsenhet eller liknande.  
 
Kostnad 500 kr för icke-medlemmar. Gratis för medlemmar.  
Du tjänar på att bli medlem! 
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