
ANMÄLAN 

MMCUP-dagar 11 - 13 september 2019 

Plats Eugeniahemmet, T3, ingång 13, Karolinska sjukhuset, Solna 

Karta 

Anmälan Senast den 26 augusti. Fyll i nedanstående formulär. Markera de delar av 
programmet du kommer att delta i så vi kan planera fika/mat och fördela lokalerna. 
Skickas i en bifogad fil till gunilla.petersson@skane.se 

Bekräftelse på anmälan kommer tillsammans med namnskylt att skickas via mail. 
Namnskylten ska tas med till mötet som en biljett till mat/fika.  

Kontakt Är det något du undrar över? 

Program och dylikt – kontakta Lena Westbom på lw@mmcup.se eller Annika Lundkvist 
Josenby på annika.lundkvistjosenby@skane.se eller respektive programansvarig. 

Anmälan eller praktiska frågor kring mötet – kontakta Gunilla Petersson på 
info@mmcup.se 

Namn 

Titel/funktion 

Enhet 

Ort 

E-postadress

Telefon 

Specialkost/allergi 

http://www.karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf
mailto:gunilla.petersson@skane.se
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Onsdagen den 11 september 
13.00 – 16.00 Vuxenarbetsgrupp  - se bilagd inbjudan. 
Ansvarig Ulrica Jonsson ulrica.jonsson@vgregion.se 

Torsdagen den 12 september 
Styrgrupp och adjungerade enligt särskild kallelse 

09.00 – 09.30 Samling och fika 

09.40 – 12.45 Styrgruppsmöte, inklusive lunch 

12.00 Lunch 

13.00 -17.00  Föreläsningar – öppna för alla intresserade 
13.00 - 14.15  Aktuellt i MMCUP   
Resultat föregående år (Lena Westbom m.fl.) 
Trycksår hos personer med ryggmärgsbråck (Jessica Stockman, Sörmland) 

 Fika/frukt

14.30 – 17.00 Neuralrörsdefekter (Moderator Ingrid Olsson) 
Klassifikation 
Diagnostik 
Operationsindikationer 
Prognos (Daniel Nilsson, neurokirurg, Lisa Bondjers, barnneurolog, SU Göteborg) 
Diskussionsinlägg: Erfarenheter från Stockholm (Ulrika Sandvik, neurokirurg, KS) 
Diskussion 

Fredagen den 13 september 

10.00 – 12.00 Brukar-arbetsgrupp  
Ansvarig: Renée Höglin, Gerda Lindholm 
renéehoglin@gmail.com; gerda@provhytt.se 

08.30 – 15.00 Arbetsterapeut-träff – se separat program  

Ansvarig: Marie Peny-Dahlstrand marie.peny-dahlstrand@vgregion.se 

08.30 - 12.00  för alla  
13.00 -  15.00  Vuxen-arbetsterapeuter 
13.00 -  15.00  Barn-arbetsterapeuter 

9.00 - 12.00 Fysioterapeuter och ortoped-ingenjörer   
Ansvarig: asa.bartonek@sll.se 
9.00 - 9.45  Föreläsning   
Uppföljning av vuxna följda sedan tidig barndom (Marie Eriksson, Åsa Bartonek) 

Paus 
10.15    Ortos-data från MMCUP analyserade. Resultat och diskussion  
11.15    MMCUP-formulär för barn och vuxna. Erfarenheter från trycksårsstudien. 
Diskussion.  

Sammanfattning 
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8.30 - 12.00 Urologi/uroterapi Ansvarig: Sven Mattsson svenmattsson@telia.com 
• Övergång från barn till vuxenurologi vid ryggmärgsbråck – exempel på 

arbetssätt. Diskussion.   
• Aktuella data enligt MMCUP-registreringarna. Finns fortfarande skillnader 

mellan sjukvårdsregionerna vad gäller kontinenshöjande kirurgi och andra 
åtgärder?  

• Behöver man kunna följa grad av kontinens över transitionen från barn till 
vuxen och hur fungerar det med olika formulering av variablerna i MMCUP’s 
uroformulär för barn- och vuxna?  

• Nyss rapporterade och pågående projekt om neurogen blåsa (Sverige, USA). 
• Diskussion och sammanfattning  

8.30 -12.00 Neurokirurgi Ansvariga: Magnus Tisell, Nils Ståhl 
9.00 – 9.45 Färdigställa uppdatering av neurokirurgikapitel i medicinska riktlinjer   

10.15 – 12.00 Diagnostik och handläggning vid olika typer av NTD + fallpresentationer 
 

8.30 -15.00 Barnneurologi Ansvarig: lena.westbom@med.lu.se 
8.30 – 12.00 Barnneurologerna delar upp sig och deltar i något av övriga program  

13.00 – 14.00  Demonstration MMCUP-funktioner till hjälp i kliniska vardagen  
(Lena Westbom) 

14.15 -  15.00 Referat från förmiddagens olika möten  

Presentation av fall där vi har frågor eller som är lärorik 
De medicinska riktlinjerna, synpunkter från användare? 
Processen vid prenatal diagnos 
Övrigt 

13.00 -15.00  Vuxenarbetsgrupp – tid till förfogande 
Delar eventuellt upp sig, deltar ev. något av övriga program  

 
För alla fredagens möten - markera här när vi ska beställa mat + 
dryck till Dig  
 

9.00   Fika 
 
12.00 – 13.00 Lunch 
 
14.00   Fika/frukt 
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