Oslo 27.06.11.

Rapport fra Eurohand 2011.
XVI th Congress of FESSH
X th Congress of EFSHT.
Kongressen ble gjennomført på Oslo Kongressenter 26.-28.05 2011.
Det var en europeisk kongress med deltagere fra hele verden.
Totalt var det 1329 registrerte deltagere; ca 200 terapeuter og ca 1000 kirurger.
Det var tre dager fullspekket med spennende og interessant faglig innhold.
Dagene var sammensatt av parallelle sesjoner på terapi- og kirurgsiden, og man hadde hele
tiden anledning til å velge fritt etter egen interesse.
Det var et vidt spenn av temaer.
Felles hovedtema for terapeuter og kirurger var håndleddsfrakturer og beslektede skader.
Hovedforeleser på terapidelen var Birgitta Rosèn som hadde en lærerik forelesning om
”Rehabilitation of the peripheral nerve injured hand – evolving concepts and future
strategies”.
Terapiprogrammet videre besto av fire fokussesjoner:
1. The proprioceptive hand . Forelesere her var Elisabeth Hagert, Guillem Salva og Marc
Garcia-Elias.
2. Instruments to assess activities, with special focus on the DASH:
Forelesere: Angela Harth, Lucelle A.W. van de Van-Stevens.
3. Future challenges in Hand Therapy.
Forelesere: Joy McDermid, Angela Harth, Ragnhild Cederlund, Bionca M.A. Huisstede.
4.How can childrens hand function be measured?
Forelesere: Lena Krumlinde Sundholm, Griet van Veldhoven.
I tillegg til dette var det sesjoner med free papers. En av de undertegnede var representert med
presentasjon av et materiale om Motec håndleddsprotese ved OUS.
En egen avdeling for posters var både stor og innholdsrik.
Det var 5 meget attraktive workshops.
1. Splinting the Paediatric Hand. Margareta Persson og Griet van Veldhoven.
2. Hand and Brain; Mirror Therapy. Nicole Grünert-Plüss og Jörg Grünert.
3. Know your Hands; Your own and your patients. Wim Brandsma og Ton Schreuders.
4. Manual Edema Mobilization. Karin K. Rønhøj.
5. Kinesiotaping in treatment of oedema and scar tissue. Karin R. Rønhøj.
I tillegg til det rent faglige var det lagt opp et flott sosialt program. Dette innbefattet:
åpningsseremoni på kongressenteret, mottagelse i Oslo Rådhus, tur langs Akerselva; fra
Nordpolen til Grønland, med påfølgende middag på Asylet og kongressmiddag i Operaen.
Kongressen var flott gjennomført. Den ga oss mye faglig input og nye kontakter ble knyttet
med kollegaer i inn- og utland.
Med vennlig hilsen
Lise Watz, Teresa Lütken og Bjørg Bolstad
OUS, avd Rikshospitalet.

