Reseberättelse från Vidareutbildningsdagar i Klinisk Neurofysiologi
12-13 juni i Uppsala.
Tack vare stipendiet möjliggjorde det att vi kunde resa två stycken från Sundsvall på årets
utbildningsdagar.
Dag 1 startade tidigt med tåg från Sundsvall kl 06.19, trots tågförsening kom vi till första
föreläsningen med 1 minuts marginal ! Då smakade det bra med kaffe och smörgås.
Vi samlades i Rudbecklabratoriets aula där Erik Stålberg och Lena Eriksson höll en kort inledning
och hälsade oss välkomna.
Första föreläsningen höll Roland Flink, som berättade om 8 års erfarenhet av Digitalt EEG. Dagens
användningsområde / möjligheter och framtids visioner.
Tomas Winkler läkare på neuro fys Uppsala visade på lustigheter som ibland kan dyka upp i remisser
och som då kan ställa oanade krav på oss.
Sedan följde Erik Stålberg som tillsammans med Maggan Grindlund, Lena Eriksson och Susanna
Åkerlund redogjorde för ett kvalitetsarbete som hade utförts i Uppsala och Örebro. Vilka mätningar
bör ingå ? Vilka gör vi ? - vid olika frågeställningar.

Eftermiddagen inleddes av Jan Fagius som talade om "Hemisfärernas musik. Något om musikens
neurofysiologi." Ett underhållande och intressant föredrag.
Sedan var det dax för studiebesök på neurofyslab. Det är ju alltid lärorikt att se hur andra arbetar och
få idéer att ta med hem.
Dagen avslutades med en härlig Italiensk buffé på anrika Restaurang Flustret mitt i Uppsala. Vi fick
även en trevlig stunds musik underhållning av trubadur Stefan Lindberg.

Dag två började med Årsmöte. Nyval och omval i sedvanlig ordning samt förevisning av föreningens
nya hemsida som presenterades av ordf. Ulrika Arnersten.
Dagens första föreläsare var Lars Larsson som pratade om "Akut förlamning hos
intensivvårdspatienter".
Sedan berättade Karin Edebol-Eeg-Olofsson om delvis ny syn på Rolandic epilepsi.

Eftermiddagen startade med Kerstin Hedberg-Nyqvist nyttiga och lärorika föredrag om bemötande av
barn på neonatal avd.
Sedan följde ett antal patientfall presenterade av Karin Roland och Erik.
Presentations tekniken imponerar verkligen. Det var en trevlig avslutning på två givande dagar.
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