Utbildning

”Be a master of disaster”

KIRUB-dagarna i Eksjö
KIRUB-dagarna avhölls för elfte gången i år med
Eksjö som värdklinik. Mötet var välbesökt och bjöd på
mycket praktiska övningar där ST-läkarna kunde välja
på ett tiotal uppskattade workshops för att öva upp
fingerfärdigheten. Karin Almlöv, ST-läkare i Norrköping,
är lyrisk över både bemötande och programinnehåll.

I

dagarna tre har KIRUBer från
hela landet förkovrat och förlustat sig i Eksjö. Första dagen togs
vi emot av blåklädda människor från
Kirurgkliniken i Eksjö
som med trygg och säker
hand hänvisade oss
rätt. Dessa blåklädda
människor
skulle
sedan visa sig vara helt
oumbärliga, och det
var med sorg i hjärtat
vi var tvungna att lämna
dem kvar i Eksjö.
Lärorika workshops dag 1
Första dagen fick vi i föreläsningssal
se en EVAR live från Eksjös stolthet,
den nya hybridsalen. Eftermiddagen
fylldes med workshops, bland annat
toraxdrän, ultraljud, polypektomi i
grismage, laparoskopi och endoskopi.
På kvällen gick vi en något frusen
men lärorik stadsvandring innan vi
avslutade första dagen i puben på
Eksjö Stadshotell med hamburgertallrik och livemusik.
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Internationella uppdrag dag 2
Andra dagen bussades vi till Göta
Ingenjörsregemente där vi först fick
lyssna till den mycket inspirerande
Erik Erichsen från Aira
Hospital i Etiopien. Erik
arbetade som ortoped
i Eksjö innan han
tillsammans med sin
etiopiska fru tog över
sjukhuset som drivs
av EFS. Han visade
bilder från ett stort antal
operationer, där han fungerade inte bara som ortoped utan
även gynekolog, obstetriker, urolog,
allmänkirurg, toraxkirurg, ÖNHkirurg, barnkirurg, plastikkirurg och
neurokirurg. Föreläsningen gjorde
djupt intryck på många av oss.
Efter det fick vi undervisning
i katastrofmedicin av Johan von
Schreeb och Emma Hanfot samt från
Socialstyrelsen.
Via ärtsoppa och pannkakor fick
vi sedan en uppvisning i omhändertagande av skadad soldat och lära oss

KARIN ALMLÖV

Norrköping
karin@almlov.se

om sjukvård i Försvarsmakten. Efter
dessa övningar var det dags för vila
och piffning inför kvällens galamiddag på Eksjö Stadshotell, med god
mat och bra sång, tills dansen tog
över.
Utbildningskommittén i SKF
Sista dagen ägnades åt fler workshops,
bland annat gastrostomi och operation av pilonidalsinus, innan den
avslutande diskussionen med Peter
Elbe från Utbildningskommittén
angående kirurg-ST och framtiden.
Stort tack
KIRUB-dagarna i Eksjö var otroligt
väl organiserade (man behövde inte
ens se frågande ut innan en blåklädd
vänlig människa pekade åt rätt håll)
och lärorika.
Avslutar med Erik Erichsens
avslutande ord på sitt tal. Ett citat av
hans fru; ”Vi ska tacka Gud att det
finns ett yrke som kirurg, annars Erik,
hade du blivit en seriemördare.” 
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Thoraxdränage.

Emina provar på ett
liv i fält.
Erik Erichsen.

Anländer till fältsjukhusets traumadel.

Skadad soldat.

Transport.

Jan-Olof Svärd i operationssalen.

Norrköpingsdelegationen på galamiddag.
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