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Noe av motivasjonen for å delta på denne kongressen var selvsagt faglig,
men også likeså mye å se hvordan en europeisk kongress ble gjennomført,
og få noen tips og tanker til hva vi må gjøre i 2011
Møter i EFSHT
Tirsdag startet med møter i EFSHT. Turid Aasheim er internasjonal
delegat i styret, og Tone Bøysen Lurie var observatør. Vi ble svært godt
mottatt, og har med dette fått en større forståelse for alt arbeide som er
gjort i den Europeiske foreningen. Åse Lier ble nevnt flere ganger, og all
ære til henne, for alt arbeidet hun har gjort i foreningen.
Vi fikk truffet avtroppende leder, og kommende ledere. Vi fikk også pratet
med delegater fra de andre land. Dette var svært nyttig Gjennomgående for
de vi traff var at de er svært energiske, og vennlige.
Saker som bl.a. ble tatt opp på møtene var utdanning- hvordan sikre videre
god utdanning innen Europa og om Europeisk sertifisering ECHT .
Vi møtte også kongresskomiteen i Sveits, og fikk flere nyttige tips.
På kongressen var det 1100 kirurger, og 400 terapeuter. Det var oftest 3
temaer å velge i samtidig, så det ble mange ganger et dilemma.
Vi var så heldige å fikk være med på Judy Coldiz foredrag om intinsic
muskulatur, som var god informasjon. Birgitta Rosen hadde et foredrag
hvor hun hadde sammenlignet sensibilitets testing både ved bruk av
monofilament, og to-punkts diskriminering, både med og uten bind for
øynene. Det viste seg at de som hadde bind for øynene testet bedre
sensibilitet på to-punkts diskriminering enn de uten bind. Vi må derfor
være obs på hvordan vi tester.
Norge var representert med 2 foredragsholdere: Tone Vaksvik snakket om
kuldeproblematikk, og Jorun Berg snakket om ”Patient complience”
Denne gangen ble det møtet med kollegaer i Europa like så viktig som
seminaret.
Dagene og kveldene i Lausanne var hektiske, men vi ble godt ivaretatt og
informert om vår oppgave å arrangere Eurohand 2011!
Turid Aasheim og Tone Bøysen Lurie

