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Velkommen 
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 ud-
vælge 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 fore-
dragsholder, 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 pro-
gram samt alt det rent praktiske arbejde omkring selve arrangementet.
Efter de faglige indlæg afsluttes efterårsmødet traditionen tro med generalforsam-
lingen, 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

»
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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

SponSored by briStol-MyerS Squibb in alliance with pfizer



iNDGANG FRA AALbORG Uh

UDSTiLLiNG
kAffe/THe, VAnd

sAndWiCH og kAgeAUDiTORiE

KANTiNE

iN
D

G
A

N
G

 S
D

R
. S

K
O

v
v

Ej

OvERSiGTSKORT

5

efterÅrSMØDe | DStH | 2014 «»

  program for efterårsmødet 2014
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10.00 – 11.30 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

GENERALFORSAMLiNG
Efter de faglige indlæg afsluttes efterårs-
mødet traditionen tro med generalfor-
samlingen, og vi håber, at rigtig mange 
af medlemmerne af DSTH vil blive og 
deltage i generalforsamlingen.

FOREDRAGSKONKURRENcE
Foredragskonkurrencen for yngre forskere 
starter kl. 10.00 og slutter kl. 11.30. 

1. præmie: 4.000 kr.
2. præmie: 2.000 kr. 

SESSiON OM ATRiEFLiMMER 
Kl. 15.30-17.30 ved Trombosecenter Aalborg,  
Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 
og Thrombosis Research Center, Aalborg Universitet

1. Hvilket NoaC til hvilken patient 
 Forskningschef, professor, overlæge, ph.d., FESC, 

Lars Hvilsted Rasmussen 

2. den ældre atrieflimmer patient med høj komor-
biditet, 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

Se tidsplan

for fo
redrags-

konkurren
cen 

på side 7
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   tIdspLaN for foredragsKoNKurreNCe

1 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

2 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

3 10.30:
aNtICoaguLaNts effeCt oN 30 day mortaLIty IN patIeNts 
wItH peptIC uLCer bLeedINg
Ehsan Motavaf, læge, Kirurgisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

4 10.45:

KaN tromboCytparametre eLLer tromboCytfuNKtIoNs- 
uNdersøgeLse Ved muLtIpLate® aNaLyzer prædIKtere  
bLødNINg Ved tromboCytopeNI?
Pernille J. Vinholt, læge, ph.d. stud., Afdeling for Klinisk Biokemi 
og Farmakologi, Odense Universitetshospital

5 11.00:
fIbrINogeN Ved tromboCytopeNI 
Heidi Munk-Andersen, læge, Anæstesiologisk Afdeling, 
Hospitalsenheden Vest

6 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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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 patient-
behandling og -pleje.



PÅ gensYn!
 

Næste møde i dstH bliver 21. maj 2015 i roskilde
se mere PÅ WWW.dstH.dk


