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Resan mot Barcelona började för vår del redan lördag 10/9 då vi
reste från Umeå, efter mellanlandning och några timmars väntan på
Arlanda bar det sedan i väg till Barcelona. Vi landade i Barcelona runt
halv sju på kvällen och kom till vårt lägenhetshotell någon timme
senare. Värmen som tog emot oss kändes inte alls fel och vi njöt av
den.
Söndagen var en ledig dag som vi ägnade åt att promenera runt i
Barcelona. Vi gick i trånga gränder och på större gator och hamnade
så småningom nere vid strandpromenaden, där vi passade på att äta
färsk frukt och fylla på vätskedepåerna.

På måndagen startade så den första kursen av tre som ISIN
anordnar, detta år var det ryggmärgen som var i fokus. Kursen hölls
under knappt tre dagar och som helhet är vi fantastiskt nöjda. Många
bra föreläsare som både uppdaterade oss på sådant som vi kan och
andra som lärde oss nya saker. Några av de föreläsare som vi tycker
stack ut mest var dr T Sloan som pratade om anestesi under
intraoperativ neurofysiologisk monitorering samt dr W Peacock som
pratade om spasticitet och selektiv dorsal rhizotomi.
På tisdag efter kursens andra dag så avslutades kvällen på en
restaurang där vi serverades en trerätters middag. Där avslöjades
också var den fjärde kongressen kommer att hållas, Kapstaden
Sydafrika! Hjärnorna gick direkt igång med funderingar om vad vi ska
presentera för poster där!

Kursen avslutades på onsdagen med olika fall som presenterades.

Under onsdagskvällen anslöt dr Tommy Bergenheim, som jobbar på
neurokirurgen i Umeå, sig till vår grupp. Tillsammans med Tommy
Bergenheim och Erik Nordh presenterade vi en poster på kongressen,
”Combined fMRI, SSER and cortical stimulation for identification of
cortical areas”.
Kongressen startade på torsdag morgon med registrering. Dagens
förläsningar handlade nästan uteslutande om mapping av hjärnan.
Dagens absolut bästa föreläsning gavs av dr T Yamamoto från Japan
som pratade om mapping av motor och pre- motor cotex.
Föreläsningarna avslutades med postervisningen.

Fredagens förläsningar startade med Fred J. Epstein Memorial
Lecture som detta år hölls av dr K Kothbauer, Schweiz och dr W
Peacock, Sydafrika. Ämnet var Selektiv dorsal rizhotomi vid cerebral
pares. Dr Peacock visade filmer före och efter operation, det var
helt otroligt att se vilken förbättring det blev av denna operation.
Övriga förläsningar denna dag handlade om neurofysiologisk
monitorering av motoriska systemet, kranialnervsmonitorering samt
monitorering av perifera systemet.
För att ta oss tillbaka till Umeå under lördagen blev vi tyvärr tvungna
att lämna Barcelona redan 06:15 på lördag morgon. Det gjorde att vi
missade den tredje kongressdagen.
Tack till föreningen som möjliggjorde vårt deltagande vid denna kurs
och kongress! Tack till alla övriga deltagare från Sverige - vi ses i
Kapstaden 2013 ☺!

