21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 10-12 april 2019, Göteborg, Svenska Mässan
ONSDAG

Sal: K2

Sal: K1

Sal: K3

181128

Sal: H2

Sal: H1

12.00-13.00

Lunch i utställningen

13.00-14.00

Debatt

Förmaksflimmer – något att orda om?

Döden - myter och fakta

Vanliga kliniska dilemma i hjärtsviktsbehandling: Att göra eller inte göra?

PFO: senaste nyheter

14.10-15.10

Olika infarkttyper

Utreda med långtids-EKG: Hur?

Sekundärt förmaksflimmer, är det farligt?

Kardiomyopatier i centrum

Hur mycket får jag lyfta/springa? Fysisk
aktivitet och kardiogenetik.

15.10-15.55

Kaffe i utställningen

15.55-16.55

Bayer: Vaskulär protektion vid kronisk
atherosklerossjukdom. Vart är vi på väg?

Medtronic: Vem vågar vägra lokal antibiotikabehandling vid pacemakeroperationer

AstraZeneca:Potassium, a hurdle for life
saving medication in heart failure?

Hjärt-MR till alla eller till utvalda
patienter med... ?

Pulmonell Arteriell Hypertension
Med patienten i fokus

17.05-18.05

Invigning & Werköföreläsning

18.05-20.00

Välkomstmingel i utställningen med förtäring

TORSDAG
08.00-09.00

E-hälsa inom kardiologin, hjälpa eller
stjälpa?

Obesvarade frågor kring diagnostik och
Att ge eller inte ge - förbehandling med dub- Hjärtstoppsbehandling anno 2019
behandling vid spontan kranskärlsdisektion - bel trombocythmning inför PCI
från evidens till praktik

Hur jämlik är hjärtsjukvården?

09.10-10.10

Fria föredrag

Fria föredrag

10.10-10.30

Kaffe i utställningen

10.30-11.30

Fria föredrag

Fria föredrag

Fria föredrag

Boehringer Ingelheim: Omhändertagande av Sanofi: Det är allvar nu
den multisjuka patienten - nya insikter
- Lipidsänkning efter hjärtinfarkt

Vifor Pharma: Hjärtsvikt och njursvikt
- den kardiorenala patienten vinner på
samverkan

När patienten kommer med blåljus!

Evidensen för kardiovaskulär screening
– var står vi idag och hur kommer framtidens
vindar att blåsa?

11.40-12.40

SWEDEHEART-symposium

Preventionsriktlinjer - Kunskapslucka i det
dagliga arbetet

Lungembolier - akuta & kroniska - vardagsproblem

Njurartärstenos - kan vi strunta i att stenta?

12.40-13.10

Lunch i utställningen

13.10-14.10

			

Optimerad hjärtsviktsbehandling i praktiken

Tid för föreningsmöten 			

14.20-15.20

Amgen: Är våra insatser under första
året efter hjärtinfarkt bortkastade?

Novartis: Hjärtsviktsfall med ARNI
- pro/con-debatt med experter

15.20-15.40

Kaffe i utställningen

15.40-16.10

Högt och lågt om nya europeiska blodtrycks- Elektrisk storm – var söker vi trygg hamn?
mål, en pro-con debatten pro-con debatt

Tid för föreningsmöten		
Impulse Dynamics: Modern treatment of
chronic heartfailure with cardiac contractility
modulation

Inflammationshämning: framtidens behand- Mitralisinsufficiens
ling av kranskärlssjukdom?

Schlyter & Fridlundföreläsning

Jakten på det asymptomatiska instabila
placket

Vävnadskarakteristik av myokardiet med
MR

Modererade postersessioner

Modererade postersessioner

Behöver alla patienter betablockerare efter
en hjärtinfarkt?

Från hopplöst till hoppfullt - Avancerad
hjärtsviktsbehandling

GUCH - problem solved eller nya utmaningar?

16.20-17.20
17.20-18.00

Postermingel i utställningen med förtäring

FREDAG
09.00-10.00

Det viktiga valet – glukossänkande behandling Mikrovaskulär dysfunktion – en stor folkvid kardiovaskulär sjukdom Resultat och riktlinjer sjukdom i de små kärlen?

MKON kongressbyrå 2018

ur ett svenskt perspektiv

10.00-10.45

Kaffe i utställningen

10.45-11.45

Hjärta och Hjärna

Går det att förebygga hjärtsvikt? Aldrig för
tidigt!

CRT: från mekanism till behandlingseffekter

Nya ekotekniker, var står vi idag?

Komplexa medfödda hjärtfel - nya möjligheter

11.55-12.55

Du blir vad du äter och dricker

HFpEF – vad är det och hur skall det tas
om hand?

Praktiska erfarenheter vid användande av in-

Akut bröstsmärta - Den gäckande aortan

MikroRNA – har de en framtid i klinisk
kardiologi?

12.55-13.20

travenösa trombocythämmare vid STEMI – vilket
läkemedel och till vilken patient?

till behandling genom diagnostik med MR-kateterisering och datormodellering

Lunchpåse
Preliminärt program, ändringar kan komma att ske.

