27. NOVEMBER 2014

DSTH efterårsmøde

og generalforsamling 2014
Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital
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Velkommen
DSTH er så heldig at kunne
præsentere en udenlandsk
foredragsholder, nemlig
Professor John-Bjarne Hansen
fra Tromsø Universitet i Norge,
som vil holde et foredrag om
livsstil og prediktive faktorer
for venøs trombose

til DSTH’s efterårsmøde
og generalforsamling 2014
I år har vi valgt at fortsætte sidste års succes med en foredragskonkurrence for yngre
forskere indenfor trombose og hæmostase området. Vi glæder os til at høre alle de
udvalgte præsentationer.
Bedømmelseskomiteen kommer helt sikkert igen i år på hårdt arbejde mht. at udvælge de to bedste foredrag, som vil blive belønnet med præmier.
Resten af mødet har vi valgt at have faglige indlæg, og vægten er i år lagt på cancer
og trombose samt atrieflimmer. I år er vi også så heldige at have en udenlandsk foredragsholder, nemlig Professor John-Bjarne Hansen fra Tromsø Universitet i Norge,
som vil holde et foredrag om livsstil og prediktive faktorer for venøs trombose.
En stor tak skal lyde til Anders Christian Larsen fra DSTH’s bestyrelse, som har lagt
en meget stor arbejdsindsats mht. den endelige sammensætning af det faglige program samt alt det rent praktiske arbejde omkring selve arrangementet.
Efter de faglige indlæg afsluttes efterårsmødet traditionen tro med generalforsamlingen, og jeg håber, at rigtig mange af medlemmerne af DSTH vil blive og deltage.
I år har vi valgt også at have en udstilling fra vores sponsorer på efterårsmødet.
Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til på egne og bestyrelsens vegne at
takke for dette samarbejde.
Rigtig god fornøjelse

Thomas Decker Christensen,
Formand for DSTH

Sponsored by Bristol-Myers Squibb in alliance with Pfizer
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Kl. 15.30-17.30 ved Trombosecenter Aalborg,
Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
og Thrombosis Research Center, Aalborg Universitet

program for efterårsmødet 2014

1. Hvilket NOAC til hvilken patient
Forskningschef, professor, overlæge, ph.d., FESC,
Lars Hvilsted Rasmussen
2.	Den ældre atrieflimmer patient med høj komorbiditet, der er kognitivt dårlig, har faldtendens
og behov for AK-behandling
Specialeansvarlig overlæge, lektor, ph.d.,
Torben Bjerregaard Larsen
3. Kvindekøn og risiko for trombose hos patienter
med atrieflimren
Klinisk assistent, ph.d. studerende,
Thure Filskov Overvad
4. Intrakraniel blødning og trombose hos patienter
med atrieflimmer
Post Doc, ph.d., Peter Brønnum Nielsen
5. Hvordan forudsiger man den korrekte INR?
Senior-biostatistiker, ph.d.,
Søren Lundbye Christensen

UDSTILLING
KAFFE/THE, VAND
SANDWICH OG KAGE

AUDITORIE
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Indgang fra AALBORG UH

Foredragskonkurrence for yngre forskere

11.30 – 12.30

Frokostbuffet

12.30 – 12.35

Velkomst

12.35 – 12.50

Ny bridging applikation
– ved formand for DSTH, afdelingslæge Thomas Decker Christensen 		
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afd. T, Skejby, Aarhus Universitetshospital

12.50 – 13.45

Livsstils- og prædikative faktorer for venøs trombose
– ved Professor John-Bjarne Hansen, Tromsø Universitet

13.45 – 13.55

"Strække ben"-pause

13.55 – 14.40

Venøs trombose, mikrovesikler og tissue faktor
– ved Professor Søren Risom Kristensen, Kardiovaskulært
Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital

14.40 – 15.00

Frekvens af symptomatiske og asymptomatiske VTE
tilfælde i en øvre gastrointestinal cancer kohorte
– ved læge Anders Christian Larsen, Mave-tarm
Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitets Hospital

15.00 – 15.30

Kaffepause

15.30 – 16.25

Atrieflimmer (se detaljer på side 4)
– ved Trombosecenter Aalborg, Kardiologisk Afdeling, Aalborg
Universitetshospital og Thrombosis Research Center, Aalborg Universitet

16.25 – 16.35

“Strække ben”-pause

16.35 – 17.30

Atrieflimmer (se detaljer på side 4)
– ved Trombosecenter Aalborg, Kardiologisk Afdeling, Aalborg
Universitetshospital og Thrombosis Research Center, Aalborg Universitet

17.30

Generalforsamling

KANTINE

Indgang SDR. SKOVVEJ

OVERSIGTSKORT

10.00 – 11.30

an
idspl
Se t edragsor
for f urrencen
konk side 7
på

generalforsamling

FOREDRAGSkonkurrence

Efter de faglige indlæg afsluttes efterårsmødet traditionen tro med generalforsamlingen, og vi håber, at rigtig mange
af medlemmerne af DSTH vil blive og
deltage i generalforsamlingen.

Foredragskonkurrencen for yngre forskere
starter kl. 10.00 og slutter kl. 11.30.
1. præmie: 4.000 kr.
2. præmie: 2.000 kr.
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tidsplan for foredragskonkurrence
Aalborg Universitetshospital
har etableret en Idéklinik, som
hører hjemme i Forskningens
Hus. Her kan medarbejdere
og patienter få hjælp til at
omsætte ideer til opfindelser
eller ændrede arbejdsgange,
der kan føre til bedre patientbehandling og -pleje.

10.00:

Thrombophilia is not more prevalent in young patients
with ischemic stroke than in the general population
Sidse Høst Pahus, stud.med., forskningsårsstud., Center for Hæmofili
og Trombose, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
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10.15:

Ny fuldblodsbaseret trombocytopeni-model med
minimal manipulation af trombocytter
Mette Tiedemann Skipper, stud.med., forskningsårsstud.,
Center for Hæmofili og Trombose, Klinisk Biokemisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital
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10.30:

Anticoagulants effect on 30 day mortality in patients
with peptic ulcer bleeding
Ehsan Motavaf, læge, Kirurgisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

10.45:

Kan trombocytparametre eller trombocytfunktionsundersøgelse ved Multiplate® Analyzer prædiktere
blødning ved trombocytopeni?
Pernille J. Vinholt, læge, ph.d. stud., Afdeling for Klinisk Biokemi
og Farmakologi, Odense Universitetshospital

11.00:

Fibrinogen ved trombocytopeni
Heidi Munk-Andersen, læge, Anæstesiologisk Afdeling,
Hospitalsenheden Vest

11.15:

Is heamostasis impaired in cardiac arrest patients during
therapeutic hypothermia?
Anne Katrine Wulff Nielsen, stud.med., forskningsårsstud.,
Center for Hæmofili og Trombose, Klinisk Biokemisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital
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PÅ GENSYN!
Næste møde i DSTH bliver 21. maj 2015 i Roskilde
SE MERE PÅ WWW.DSTH.dk

