
	  
	  

	  

Nationellt	  möte	  om	  	  

Idiopatisk	  Intrakraniell	  Hypertension	  (IIH)	  

Multidisciplinärt	  möte	  med	  målet	  att	  skapa	  konsensus	  kring	  handläggning	  och	  behandling	  
	  

	  
	  
INBJUDAN	  
	  
Bästa/e	  kollega	  
	  
Bifogad	  inbjudan	  vänder	  sig	  till	  dem	  som	  arbetar	  med	  patienter	  med	  Idiopatisk	  Intrakraniell	  
hypertension.	  Det	  finns	  stora	  regionala	  och	  lokala	  skillnader	  avseende	  handläggning	  och	  behandling	  
av	  dessa	  patienter.	  Det	  saknas	  internationella	  riktlinjer	  och	  evidensbaserad	  kunskap.	  Den	  varierande	  
handläggningen	  medför	  svårigheter	  att	  utvärdera	  och	  förbättra	  vården	  av	  patienter	  med	  IIH.	  	  
	  
Avsikten	  med	  detta	  möte	  är	  att	  finna	  en	  nationell	  konsensus	  kring	  handläggnings-‐	  och	  
behandlingsrutiner,	  vilken	  sedan	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  utvärdering	  och	  förbättrade	  rutiner.	  
	  
Tid:	  Onsdagen	  den	  24	  januari	  2018	  kl	  08:30-‐16:00	  
	  
Lokal:	  Leksellsalen,	  Eugeniahemmet,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset,	  Solna	  
	  

Anmälan:	  senast	  10	  januari	  2018	  via	  email	  till	  anna.sundholm@sll.se	  	  

Anmälningsavgiften	  är	  450	  kr	  (inkl	  moms)	  och	  inkluderar	  föreläsning,	  lunch	  och	  fika.	  

Bankgiro:5007-‐6322	  

Mottagare:	  Karolinska	  Universitetssjukhuset,	  Redovisningssektionen	  F87-‐89,	  	  

Ref:	  36411	  3560,	  141	  86	  Stockholm	  

Meddelande	  vid	  betalning:	  Ange	  namn,	  klinik	  samt	  kostnadsställe.	  

	  

Mötet	  arrangeras	  av	  Karolinska	  Universitetssjukhuset:	  	  

Anna	  Sundholm,	  biträdande	  överläkare	  och	  doktorand	  med	  projekt	  på	  IIH,	  Tema	  Neuro,	  Karolinska	  
Universitetssjukhuset	  

Bengt	  Gustavsson,	  överläkare,	  Tema	  Neuro,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

Michael	  Söderman,	  docent,	  överläkare,	  verksamhetschef	  Neurointervention,	  Neuroröntgen,	  
Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

Lisa	  Arvidsson,	  med	  dr,	  specialistläkare,	  PFC	  Likvorcirkulationssjukdomar,	  Tema	  Neuro,	  Karolinska	  
Universitetssjukhuset	  



	  
	  

	  

	  

Program:	  	  
	  

8:30-‐8:40	  	   Välkomnande	  	   	  

Biträdande	  överläkare	  Anna	  Sundholm,	  Tema	  Neuro,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

8:40-‐9:10	  	  	   IIH	  hos	  barn	  	   	  

Överläkare	  Mikael	  Lundvall,	  Neuropediatriska	  sektionen,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

9:10-‐9:40	   Neurooftalmologi	  vid	  IIH	   	   	   	  

Med	  dr,	  överläkare	  o	  sektionschef	  Frank	  Träisk,	  Neurooftalmologiska	  sektionen,	  St	  Eriks	  

Ögonsjukhus	  

9:40-‐10:00	  	   Paus	  m	  kaffe	  

10:00-‐10:45	   IIH	  in	  adult	  patients	  –	  the	  neurologists	  perspective	  

Prof	  Rigmor	  Jensen,	  Dansk	  Hovedpinecenter,	  Köpenhamn,	  Danmark	  

10:45-‐11:15	   Kirurgisk	  behandling	  vid	  IIH	  	  

	   Överläkare	  Bengt	  Gustavsson,	  Tema	  Neuro,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  

11:15-‐12:00	   Venous	  sinus	  stenting	  as	  a	  treatment	  for	  IIH	  

Prof.	  Nicholas	  Higgins,	  Addenbrooke's	  Hospital,	  Cambridge,	  UK	  

12:00-‐12:30	   Frågor	  till	  föreläsarna	  

12:30-‐13:30	  	   Lunch	  

13:30-‐15:30	  	   Gruppdiskussion	  inklusive	  kaffe	   	   Moderatorer:	  	  

-‐ Handläggningsrutiner	  vid	  utredning	   	   Anna	  Sundholm	  
-‐ Behandling	  steg	  1	   	   	   Bengt	  Gustavsson	  
-‐ Uppföljningsrutiner	   	   	   Michael	  Söderman	  
-‐ Riktlinjer	  invasiva	  ingrepp	  
-‐ Register?	   	   	  
-‐ IIH	  hos	  barn	  och	  vid	  graviditet	  

15:30-‐16:00	  	   Sammanfattning,	  avslut	  



	  
	  
	  

 

Hitta	  till	  Eugeniahemmet,	  Karolinska	  Universitetssjukhuset,	  Solna:	  

-‐ Från	  Arlanda	  tar	  man	  sig	  lättast	  till	  mötet	  med	  flygbussarna	  som	  går	  från	  Arlanda	  till	  
Cityterminalen	  var	  10:e	  minut.	  Man	  går	  av	  vid	  hållplats	  Haga	  Södra	  eller	  Norra	  Stationsgatan.	  
10	  min	  promenad	  till	  Eugeniahemmet.	  Alternativt	  går	  flygbuss	  var	  20:e	  minut	  från	  Arlanda	  
mot	  Liljeholmen.	  Denna	  stannar	  vid	  Karolinska	  Sjukhuset.	  Gångavstånd	  till	  Eugeniahemmet	  
ca	  10	  min.	  	  

-‐ Från	  T-‐centralen	  tar	  man	  förslagsvis	  tunnelbana	  till	  St	  Eriksplan	  och	  buss	  till	  Karolinska	  
Sjukhuset	  buss	  3.	  	  

-‐ Närmsta	  pendeltågstation	  är	  Karlberg.	  Därifrån	  går	  buss	  507	  till	  sjukhuset.	  
-‐ För	  att	  planera	  din	  resa	  kolla	  gärna	  SL	  hemsida:	  http://www.sl.se	  
-‐ Med	  bil,	  se	  Karolinskas	  hemsida	  för	  information	  om	  parkering.	  	  

Karta	  Karolinska	  Universitetssjukhuset,	  Solna:	  	  

	  

2=	  Eugeniahemmet	   	   	   Trafikplats	  Norra	  Stationsgatan	  

9=	  Huvudentréen	  (utanför	  stannar	  flera	  bussar)	  

	  

	  

Trafikplats	  Haga	  Södra	  

	  


