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Efter en lång flygresa anlände vi till vackra Kapstaden redan på 
fredagen. Vi tog chansen att hinna se lite av staden och 
omgivningarna dagarna före kursen och åkte iväg på både 
vingårdstur, safari och en kortare stadstur. 
 
 

 
 

 
 
 



 

Educational Course 11 - 13 November 
Vi började med kurs måndag till onsdag. Den här gången var det del 3 
som var inriktat mot hjärnstam och periferi. Ett gediget 
kursprogram bjöd på många intressanta föreläsningar av auktoriteter 
inom området såväl som spännande fallbeskrivningar. Mycket var helt 
nytt för oss efter som vi inte monitorerar hjärnstamskirurgi på NUS 
och inte heller är med vid inläggning av DBS. En genomgång av 
kranialnerverna samt hjärnstammens och basala gangliernas anatomi 
var en välbehövlig repetition och gav oss en bättre grund för övriga 
föreläsningar. Vi fick en bra överblick om vikten av monitorering vid 
hjärnstamskirugi, tillvägagångssätt för olika monitoreringsmetoder 
och även höra neurokirurgers och anestesiologers synpunkter på 
monitoreringen. Angående DBS använder sig neurokirurgerna på NUS 
sig av en annan metod och har därför inte behov av monitorering i 
dagsläget. 
Vi fick också chansen att delta i en workshop med försäljare av olika 
monitoreringsutrustningar för att se nyheter och nya funktioner. 
 
 
Kongress 14 - 16 November 
Kongressen startade torsdag morgon med Mary Stecker Award 
lecture, denna hölls av dr Vedran Deletis och han pratade om 
bortgångne Vahe Amassians förtjänster inom den intraoperativa 
neurofysologiska monitoreringen. Dagen fortsatte med många 
föreläsningar om Brain mapping vilket var mycket givande. Innan 
lunchen serverades var det korta presentationer av olika mindre 
projekt. Eftermiddagen fortsatte med diskussioner om utbildningar 
för både läkare och BMA (technichans) i världen, vad är lika och vad 
skiljer oss åt. Ska det finnas gemensamma krav var en av frågorna 
som kom upp. Dagen avslutades med postervisning, där vår poster 
("Approximation of the ´cost/benefit`of IOM during corrective 
surgery for scoliosis, performes with Tc-MEP and a ´response 
presence/absence`-strategy") fick en hel del positiva kommentarer 
vilket var glädjande. Fredagen inleddes med Fred Epstain Lecture 
som i år hölls av dr Rick Abbott som pratade om bortgångne Fred 



Epstains bidrag till Intramedullary Spinal Cord Surgery and the 
Validation of Intraoperative Monitoring. Förmiddagen fortsatte med 
IOM hos barn sett ur olika perpektiv, kirurgens, neurofysiologens 
och anestesiologens. Innan lunch pratade dr Francisco Soto om "A 
perspective from the developing world", om bristen av utbildad 
personal och bristen på monitoreringsutrustning i dessa länder, vilket 
var mycket intressant och tänkvärt. Strax innan lunchen serverades 
presenterades kommande kongress som kommer att hållas 2015 i Rio 
de Janerio. Större delen av eftermiddagen ägnades åt kortare 
presentationer av projekt som görs runt om i världen. Lördagen 
innehöll blandade föreläsningar, bl a VEP under operation, 
microelektrod registrering samt flertalet korta presentationer om 
mindre projekt av flera olika presentatörer. 
 
Sedan var det dags att tacka Kapstaden för denna gång och åka till 
flygplatsen för att påbörja resan hem till Umeå. Sammanfattningsvis 
var det intressanta, lärorika och inspirerande dagar i en underbar 
omgivning. Nu börjar vi fundera på nya projekt med förhoppning om 
att få presentera detta i Rio de Janerio 2015 och tackar föreningen 
för bidraget som hjälpte till att göra denna resa möjlig. 
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