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Välkommen till Symposium 16 
30-31 mars i Norrköping 
 
Hjärtligt välkommen till SSTHs Symposium 16 som ges 30-31/3 2023 i Norrköping.  
  
Mitt I hjärtat av Norrköpings vackra industrilandskap ordnar vi vårt traditionella årliga 
symposium.  
 
Konferensen ligger på bekvämt gångavstånd till Norrköpings resecentrum och de 
uppbokade hotellen. 
  
Utifrån önskningar som framkom vid symposiet i Göteborg 2022 har vi försökt skapa 
ett varierat program inom trombos och hemostas. 

  
Anmäl dig så snart som möjligt och vi är tacksamma om du också sprider programmet till 
kollegor som du tror kan vara intresserade.  

  
 

För SSTH:s styrelse och utbildningsutskott och lokalt ansvariga  
  

Jonas Wallvik & Margareta Holmström  
 
 

 
         Föreläsare  

 

Jan Astermark Professor, överläkare, Koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Johan Elf Docent, överläkare, Koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Sofia Ekdahl Överläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Göteborg 

Margareta Holmström Bitr. professor, överläkare, Linköpings universitet 

Tomas Lindahl Professor, överläkare, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset Linköping 

Saskia Middeldorp Professor of International Medicine at Radbound University, Nijmegen, Nederländerna 

Camilla Nilsson Sjuksköterska, AK-mottagningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Anders Själander Professor, överläkare, Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet 

Ville Sjögren Överläkare, Strokeenheten, Sundsvalls sjukhus 

Jonas Wallvik Universitetslektor, överläkare, Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet 

Bengt Zöller Professor, distriktsläkare, Lunds universitet 



 
 

Program Symposium 16  
30-31 mars i Norrköping 

 
Torsdag 30 mars 

 
           09.00-10.00 Kaffe, registrering 

 
10.00 - 10.15 Välkommen 
 
10.15 - 11.00  Koagulationsutredning vid venös tromboembolism 

     Bengt Zöller 
 
11.00 - 12.00 Aktuell koagulationsforskning – Tomas Lindahl 

Sjuksköterskeprogram: Kompressionsstrumpor, ta på eller inte ta på? 
Johan Elf, Sofia Ekdahl 
Moderator: Camilla Nilsson 
En bro över walfarinuppehåll – vid klaff? 
Jonas Wallvik 
      

12.00 - 13.15 Lunch, utställning 
 
13.15 - 14.15 Women and thrombosis 
   Saskia Middeldorp 
 
14.15 - 15.15  Årsmöte och styrelsens timme för läkare 

 alternativt 
Sjuksköterskeprogram: Antikoagulantia och gynekologisk blödning  

 
15.15 - 16.00 Fika, utställning 
 
16.00 - 17.00  Hemofilibehandling, igår, idag, imorgon 
  Jan Astermark 
 
19.00  Middag i Värmekyrkan 

 
 

Fredag 31 mars 
 

          08.30 - 09.15 Frågor till koagulationsjouren 
               Margareta Holmström 

 
09.15 - 09.45 Trombosmottagning, hur gör vi? 
 
09.45 - 10.15 Kaffe, utställning 
 
10.15 -11.00 Antikoagulation vid stroke och efter hjärnblödning 

Ville Sjögren 
 
11.00 - 11.30 En trombocyts liv 

Tomas Lindahl 
 
11.30 – 12.15 Nya nya antikoagulantia och antidoter 

Anders Själander 
 
12.15-13.00 Lunch, avslut 
 



 

 
 
                 Anmälan om deltagande symposium 

 
Sista anmälningsdag 5 mars 2023 
Anmälan om deltagande görs antingen på vår hemsida www.ssth.se  
eller via denna anmälningslänk. 
Du hittar anmälningslänken även på QR-koden här                
 
Du kan i samband med symposieanmälan begära medlemskap i SSTH 
 
Vid eventuella frågor, kontakta malin.holmqvist@regionvarmland.se 
 
 
 
Kostnad symposium 
 
Kursavgift 4 200 kr (medlemmar), 5 200 kr (icke medlemmar) 
 
I priset ingår deltagande båda dagar, lunch och fika samt middag. 
Hotellrum ingår inte i kursavgiften. 
 
Du tjänar på att bli medlem 
 

 
Bokning hotellrum 
 
Ni bokar själva in er på något av Norrköpings hotell, på dessa nedan finns rum att boka: 

 
Elite Grand Hotel Norrköping reservation.grandhotel@elite.se 
Boka via denna länk  
 
Scandic Strömmen strommen@scandichotels.com 
Ange kod PRO15SE för rabatterat pris. 
 
Boka rum i god tid! 
  
 
 

 
 

Medlemskap 
 

Medlemskap sker vid din symposieanmälan eller genom betalning 
till postgironummer 30 29 37-8 eller via www.ssth.se  
Priset är 300 kr för läkare, 150 kr för  övriga yrkeskategorier 

 
Betalarna ni in själva så märk talongen med namn, yrke, arbetsplats, e-post, hemadress 
samt födelseår, alternativt e-posta dessa uppgifter till medlemskap@ssth.se 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.ssth.se/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2v3ao7Io90OpT29IlKxgJMyVmwCVjLdJm7i5jyGu6odUQ1hGQUxJUVBCVlNZRVo1SlFFWFJNUVNMTy4u
mailto:malin.holmqvist@regionvarmland.se
mailto:reservation.grandhotel@elite.se
https://bookings.elite.se/ibe/details.aspx?propertyid=16759&checkin=30/03/2023&group=2598390&lang=en-gb
mailto:strommen@scandichotels.com
http://www.ssth.se/
mailto:medlemskap@ssth.se


 
 

 

                  
SSTH och Leos forsknings- och utbildningsstipendier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi utlyser inför SSTH:s symposium 30-31 mars 2023 i Norrköping ett stipendium  
från SSTH och ett sponsrat av Leo med sista ansökningsdag är 10 mars 2023. 
 
SSTH:s stipendiet kan sökas av alla medlemmar i SSTH för såväl forskning och 
kvalitetsuppföljningsprojekt som vidareutbildning eller studieresa/kongress. 
 
Leos kan sökas av läkare och läkarstuderande som är medlemmar i SSTH. 
 
Stipendierna är på 40 000 kr vardera (kan komma att delas upp på flera mottagare)  
och delas ut i samband med middagen första mötesdagen. Stipendiemottagare förväntas  
komma på mötet och att skriva en reseberättelse eller redogörelse av genomfört forskningsarbete, 
möjlig att publicera i tidskriften Vaskulär medicin och/eller på SSTH:s hemsida www.ssth.se.  
SSTH står för resa till Norrköping och deltagaravgiften 
 
Stipendieansökningar skickas via e-post till tomas.lindahl@ssth.se senast 10 mars 2023.  
Beslut om tilldelning väntas komma inom några dagar efter ansökningstidens utgång. 

 
___________________________________________________________________________ 
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