Reseberättelse Nationella Utbildningsdagarna i Klinisk Neurofysiologi 28 – 29 januari 2016,
Linköping, Konsert och Kongress
Min resa startade redan på onsdagskvällen den 27 januari eftersom jag arbetar i Visby och
tog båten till Nynäshamn. Efter en övernattning i Stockholm fortsatte jag morgonen därpå
med tåg till Linköping. I Stockholm på perrongen träffade jag flertalet kollegor från
Huddinge sjukhus som jag slog följe med och vi hjälptes åt att hitta rätt i Linköping.
Torsdagens föreläsningar började med en gästföreläsare från Southampton i England vid
namn J. Cole. Han berättade om sin bakgrund vid Oxford universitet och historiken bakom
hur ämnet neurofysiologi växt fram. Jag hade även nöjet att få sitta vid samma bord som
denne gemytlige engelske gentleman under kvällens middag. Det visade sig att hans hustru
föder upp gotlandsfår, så samtalet under kvällen kom att handla om skinnproduktion och
Gotland. Kan nog vara avkopplande att få prata om något annat än sin egen forskning efter
en hel dag med kollegor runt omkring sig. Nåväl, innan kvällens middag så lyssnade vi till
ytterligare fem föreläsningar som handlade om när man skall göra EMG respektive ENeG
vid olika frågeställningar (E. Stålberg), EEG (I. Rosen), neurofysiologiska undersökningar
vid sömnapné (E. Svanborg) och jonkanalmutationer (F. Elinder). Eftermiddagen ägnades
åt årsmöte och sedan gick vi och tittade på de nybyggda lokalerna på Nerofysiologiska
kliniken, Linköping. Verkligen fina lokaler!
Middagen på kvällen var som jag tidigare nämnt trevlig och jag träffade kollegor från
många olika ställen i Sverige. Vi pratade om hur man arbetar på olika sätt beroende på hur
stort sjukhus man jobbar på och om ansvaret i vår profession. Kvällen avslutades med
dans.
Dag 2 innehöll flera olika symposium att välja på till exempel utredning av sömnstörningar,
sömn-EEG med Melatonin med mera. Det fanns också tid att titta på olika apparater.
Fredagen avslutades med eftermiddagskaffe och de flesta tog tåget hem vid kl. 15.00.
Tack alla för innehållsrika och trevliga dagar.
Marie Bosarfve

