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              Villa Källhagen, Stockholm 
 
 
 
 
 
 

Tema 
 
 
 
 
 
 

Stroke  
på kort och 
lång sikt 



Program: 
 

Torsdag 15 mars 
 
09.00 Registrering, information, kaffe 
 
10.00 Strokerehabilitering – seminarium 
 Under ledning av Stroketeamet på Capio geriatrik 

 
 

                           11.00 Kognitiv dysfunktion efter stroke 
 Hans Wahlund, neuropsykolog, Capio Geriatrik 
  
 
12.00 Lunch 
 
 
13.00 Stroke – symtom, intervention och utredning 
 Mia von Euler, docent, föreståndare KI Stroke Södersjukhuset 
 

  
                      15.00 Kaffepaus 

 
 
15.30 SRF – synskadades riksförbund - vi får prova på olika handikapp 
 
 

 
18.00 Gemensam middag på Villa Källhagen 
 
 
Fredag 16 mars 
 
09.00 PEG – indikation, operation, handhavande 
 Jörgen Gustavsson, öl gastrosektionen, Södersjukhuset 
 
 
10.00 Kaffepaus 
 
 
10.15 Depression hos äldre med inriktning mot demenssjuka 
 Ulla-Britt Hjelmblink, öl Norra Stockholms psykiatri  
 

 
                      11.30 Avslutning av YGS 2012, utdelning av intyg, summering  

 och blick mot 2013. 
 
Med reservation för ändringar 



²  Syfte 
Syftet med YGS är att vara en mötesplats för landets ST-läkare och nyblivna specialister 
i Geriatrik, ett forum för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras. YGS 
finansieras enbart av deltagaravgifter, utan industriell medverkan och bygger på ideellt 
arbete från styrgruppen. 

 
²  Tema 

Årets tema är stroke och rehabilitering, vi hoppas även på etiska diskussioner.  
Stroke infaller under delmål 4 i den nya ST planen och rehabilitering är delmål 6, även 
delmål 8 kan uppfyllas – när remittera till närliggande specialiteter. YGS kan uppfylla 
målen genom att vara en ”större yrkesrelaterad sammankonst”. 

 
²  Plats 

Villa Källhagen, Stockholm. 
För hotellrum, vägbeskrivning m.m. se Villa Källhagens hemsida: 
http://www.kallhagen.se 

 
²  Anmälan och avgift 

Anmäl dig till boka@ygs.se. Sista anmälningsdag är 2012-02-19! 
Ange deltagarens namn, arbetsplats, arbetsplatsens postadress och telefon samt 
kostnadsställe – faktureringsuppgifter (obs inte alltid sjukhusets adress). 

Bekräftelsen mejlas därefter. 
 
Avgift: 1700 kr inkl moms. 

I anmälningsavgiften ingår deltagande i symposiet, lunch torsdag, kaffe båda dagarna 
samt trevlig middag på torsdag kväll.  

Observera att alla deltagare själva får boka och betala för resa och boende. 

Föreningen YGS rekommenderar dock att boka rum på Villa Källhagen så att vi kan 
träffas och umgås utanför konferensen.  

Betalning: YGS fakturerar deltagaravgiften efter sista anmälningsdag.  
Notera att efter sista anmälningsdag betraktas alla anmälningar som bindande. 

 
²  Väl mött i Stockholm! 
 
 
 

Föreningen YGS 

Catrine Bergendorff, specialistläkare, Stockholm 

Beatrice Majlöf Linder, ST-läkare, Stockholm 

Karin Werner, ST-läkare, Lund 

Camilla Ronnheden, ST-läkare, Stockholm 

Torunn Höie Axelsson, ST-läkare, Kungälv 

Clara Naimi Akbar, ST-läkare, Stockholm 

 


