Reseberättelse från nationella utbildningsdagar i Umeå
20-21 september 2007

Resan till Umeå startade kl. 12.56 från Örebro onsdag 19 september. Vi tog oss med
tåg resp. buss till Arlanda och landade på Umeå flygplats vid halv sex tiden.
Där stod bussen och väntade på resenärerna…för att ta oss till hotellet. Service.
Vi bodde på hotell Royal, centralt mitt i stan och väldigt nära folkets hus där vi skulle
befinna oss de närmaste två dagarna.
Tordag 20 september
Inleddes med en sovmorgon och en god frukost. Vid frukostbordet påträffades före
detta kollegor till Bodil från Eskilstuna, Stina och Elsie.
Därefter började allvaret…
Första föreläsningen handlade om skallskador och presenterades av Lars-Ove
Koskinen. Han berättade om neurointesivvård, vilket var roligt att höra om eftersom
det inte finns på sjukhuset i Örebro. Han poängterade vikten av att noggrant mäta
och följa det intrakraniella trycket hos hjärnskadade patienter.
Därefter följde en föreläsning om monitorering och anfall. Många intressanta
patientfall presenterades proffsigt via både filmvisning och registreringsmässigt.
Det är något man aldrig får nog utav och alltid lika intressant!
Sedan var det lunchdags och viltbiff serverades till kursdeltagarnas blandade
förtjusning…Temat vilt följde med oss resterande vistelse.
Från ”finska” gick vi efter lunch vidare till ”danska” och Peter Andersen som
pratade om motorneuronsjukdomar och olika förlopp av ALS togs upp.
Rolf Libelius pratade sedan om användningen av MEP i samband med ALS.
Sedan var det kaffe och chokladruta….mums. Mellan tuggorna spanades utställarna
in. I alla fall deras montrar.
När sockernivån var på topp började Lars Palmér sin föreläsning om
barnmuskelsjukdomar. Mycket bra föreläsning av en erfaren barnläkare.
Imponerande stort upptagningsområde på sina patienter.
När sockernivån sedan började sjunka och dagen började lida mot sitt slut fick Rolf
Libelius ta vid. Där blev vi medvetna om hur biopsier kan respektive ska se ut. Fina
färger!

En kort eftermiddagslur senare var det dags att ta bussen till kvällsunderhållningen
på Ön (när vi äntligen kom till bussen, gick åt fel håll först.) Tittade på kartan
felvänd).
Viltbuffé serverades till en strålande underhållning av Umeås stoltheter: Renhornen.
Trötta och fullproppade med fakta, mat och underhållning väntade vi ivrigt på
bussens hemgång.
Efter några få timmars sömn var det dags att påbörja fredagens föreläsningar.
Fredag 21 september
Förmiddagens tema var ”skelleftesjukan”. Hans-Erik Lundgren presenterade den
grundligt för oss mycket bra.
Därefter blev det mer komplicerat då Anders Olofsson berättade om felveckade
proteiner. Det var som det låter bilder på proteinkedjor som i våra ögon såg
felveckade ut allihop.
En välbehövande kafferast följde.
Vad som sedan kan ske med det autonoma nervsystemet och hjärtat vid amyloidos
presenterades av (Rolf Hörnsten, hemma pluggandes) och Urban Wiklund.
Umeås egna BMA Vktoria Heldestad presenterade sedan studien angående
tunntrådsfunktionen hos dessa patienter, som visade att QST underlättar tidig
detektion av neuropatiska förändringar hos patienterna och att man idag
rutinmässigt använder metoden på alla patienter med TTR amyloidos.
Därefter var det dags för lunch, vi behövde inte svälta den här gången heller..
Dagen slutade med årsmöte och lite kaffe förstås!
Sammanfattningsvis en mycket bra kurs och trevligt anordnat arrangemang från
Umeå. Tack för i år och tack föreningen för bidraget till kursen!

Många hälsningar Bodil & Sara i Örebro.

