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Jag fick förmånen att åka till Dubrovnik på
internationellt ION-möte i november
där jag tillsammans med Erik Nordh
och Anna Birkegård presenterade en
poster. På denna ville vi visa att vi
fått signifikant kortare SEP-latenser i
N. Tibialis postoperativt jämfört med
preoperativt under identiska
förhållanden vid 25
skoliosoperationer. Efter en del
väldigt bra feedback från övriga
deltagare har vi nu bestämt oss för
att arbeta vidare med detta i förhoppning om att
presentera en ny poster till mötet i Barcelona 2011.
Efter en väldigt lång resa med flera flygplansbyten
anländer vi till Dubrovnik vid 22-tiden på kvällen. Taxin
tar oss till konferens-hotellet som dessvärre visar sig
vara överbokat så vi får åka vidare till ett annat hotell
som även det är mycket fint. En promenad på

morgonen och eftermiddagen genom det vackra
Dubrovnik kändes dock inte som någon nackdel.
Efter en kort natts sömn är det dags för registrering och
en dag fylld av intressanta och inspirerande
föreläsningar.
Dagen avslutas med fria muntliga presentationer där Dr
Hans Axelsson från Uppsala höll ett mycket intressant
och uppskattat föredrag om att lokalisera Brocas area
med hjälp av korta train-pulser istället för ”Penfield”
stimulering. En av fördelarna med detta är att risken för
att framkalla epileptiska anfall minskar.
Andra och tredje dagen fortsatte i samma tempo men vi
fick även lite tid över att gå runt och titta på de
utställare som fanns på plats. Vi hade många frågor och
funderingar då vi är i behov av en ny maskin inom en
snar framtid.
Många föreläsningar var väldigt intressanta. En
föreläsning som speciellt intresserade oss var
Neurophysiology of the Corticospinal Tract – Janet Eyre
(England).
Hon berättade om att frontalloben är liten vid födseln
och förskjuts bakåt vid tillväxt. På grund av detta bör
man, på barn upp till 10-12 års ålder, utföra den
kortikala stimuleringen mer frontalt och medialt än på
vuxna. Hos patienter som haft neonatal stroke kan man
med fördel stimulera bakom vertex.
Då vi ibland haft svårt att få bra svar på små barn
kommer vi nu att försöka med detta för att se om det
ger oss bättre och säkrare svarsamplituder.
Efter att lyssnat på föreläsningen om The use of
electrophysiology monitoring during surgery for spinal
dysraphism – Dachling Pang har vi provat EMGregistrering i analsfinktern med nålelektroder med

tillfredställande resultat. Tidigare har vi använt
analprobe men fördelarna med nålregistrering
överväger. Vi har fått bra, stabila potentialer och
nålelektroder är betydligt bättre att använda sett ur
hygiensynpunkt.
En väldigt inspirerande och givande resa som gav oss
nya idéer om hur vi ska kunna arbeta vidare med ION
på Neurofyslab i Umeå. Jag vill också tacka för
stipendiet som gav mig möjlighet att delta i denna
otroligt väl genomförda konferens.
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