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Varmt välkomna till Svensk Neurokirurgisk Förenings Vårmöte 2022 

  
Äntligen får vi alla träffas ”på riktigt”. I år är det kliniken i Lund som är värd och vi samlas i Turning 

Torso i Malmö. En byggnad som påminner oss om årets tema – spinal neurokirurgi. Även om alla 

inte har det spinala området som fokus hoppas vi att ni finner mötet intressant då programmet 

innehåller bidrag från majoriteten av våra subspecialiteter.  

Det finns en oroväckande trend att vår specialitet förlorar alltmer mark när det gäller den spinala 

neurokirurgin. Denna trend är relativt unik för Sverige. Vi har bjudit in Professor Thomé som 

nyligen varit chair för EANS Training Committee.  

Vi hoppas att tillsammans skapa en spännande och konstruktiv dialog om utbildningen och 

utvecklingen av den spinala neurokirurgin i Sverige.  

 

Varmt välkomna önskar organisationskommittén från Lund 

 

 

 

 

 

 

    Emma Svensdotter          David Cederberg                   Ebba Troberg                     Marit Bäckström 

       Ordförande SNF 

 

Professor Claudius Thomé 

 

Claudius Thomé is professor and chairman of the Department of  

Neurosurgery at the Medical University Innsbruck since 2010, and his  

surgical specialties are: cerebrovascular surgery, skull base surgery and  

both minimal-invasive and complex spine surgery. His main research  

fields are: evidence-based and minimally invasive spine surgery plus  

regenerative medicine in spinal disease, complex spine surgery with a  

focus on adult deformity surgery as well as cerebrovascular diseases,  

neurotrauma, neurocritical care and neurooncology. 

Dr. Thomé has been a member of the Board the European Association of Neurosurgical Societies for 

several years, served as Chair of the Training Committee and currently holds the position of the 

Scientific Liaison Chair. 

 
  



Måndag den 30 maj 
 
9.00  Kaffe och registrering 
9:30 Introduktion 
 
9:45  Invited Speaker Professor Claudius Thomé:  

- Discussion. Training in Spinal Surgery 
 
11:30  Adrian Elmi Therander Improved precision in spine surgery:  

Augmented reality, navigation and robotics 
11:50  Gregor Tomasevic Endoscopic foraminotomy: How we do it 
12:10  Emma Svensdotter Selective cervical nerve root block 
 
12:30  Lunch – mingel med utställarna 
 
13:30  Niklas Marklund Neurointensivvård vid ryggmärgsskador 
13:50  Nathanael Göransson Intraspinala kärlmissbildningar 
14:20  Jenny Pettersson-Segerlind  

- Livskvalitet efter operation av Spinala meningiom 
 

14:40  Kaffe – mingel med utställarna 
 
15:10  Årets avhandling 
15:30 Resestipendium Alba Corell 
15:50  Tommy Bergenheim Lars Leksell - glimtar från en legendarisk  

neurokirurgs liv och verksamhet 
16:50  Avslut 
 
19.00  Middag med underhållning 

 
Tisdag den 31 maj 
 
9:00  Nils Ståhl Rhizotomier 
9:20  Sven Köhler Neurofysiologisk övervakning vid spinal kirurgi 
9:50  Peter Siesjö Intramedullär tumörkirurgi 
 
10:10  Kaffe – mingel med utställarna  
 
10:45  Diskussionspunkt: Nationell högspecialiserad vård 
11:15 Årsmöte 
 
12:15  Lunch, möjlighet att ta med sig lunchen finns.  
  
 
 



Ett stort tack till våra fantastiska utställare! 

 

 


