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En kollega fra Norge ble noe bekymret da hun dagen før avreisen til Åbo
sjekket flybilletten hvor det stod at hun
skulle til Türkü. Hun ringte straks reisebyrået og fortalte at det var gjort en
feil. Omsider fant man ut at Åbo er
svensk og Türkü er en finsk betegnelse for samme by.
Türkü
Türkü er en hyggelig kystby som ligger 2 timer med tog nordvest for Helsinki. Det er en gammel by med lange
universitets- tradisjoner. Byen var tidligere Finlands hovedstad.
Profesjonelt og intimt
Dr. Päivi Lindahl og dr. Heikki Erkkilä

og medarbeidere har gjort en stor innsats og skapt en flott ramme for arrangementet. Mange engasjerte foredragsholdere, spennende sosialt program
og profesjonell finsk gjennomføring.
Det blir en intim og jovial stemning
på en slik kongress der de fleste kjenner hverandre og der nye medlemmer
av den barneoftalmologiske familien
hurtig og hjertelig blir inkludert i det
gode selskap.
Strabismene og Stadshuset
Torsdagen startet med NSM symposium om exodeviasjoner med bl.a. transatlantisk innslag ved prof. Jonathan M.
Holmes fra Mayo klinikken: Når bør
man operere intermitterende exotropi?
Etter foreningsmøte i Nordisk strabismologisk forening bar det av gårde til
Stadshuset (Rådhuset) med Åbo stad
som vert. Borgermesteren hilste pent
på alle og hun holdt en humoristisk og
lærerik tale før vi gikk løs på fingermaten og konversasjonen.

NBK og Akademihuset
Etter frie strabismeforedrag fredag gikk
man etter lunsj i gang med øyemanifestasjoner ved metabolske sykdommer. Her er det mange tilstander av
sjelden sort! Hyperornitinemi er ikke
navnet på en finsk professor. Det er en
tilstand preget av bl.a. myopi og nattblindhet. Finnene stiller sterkt med 80
av verdens 200 kasus.
Norske innslag glitret igjen med sine
fravær, men ble pent kompensert med
dr. Olav Haugens to foredrag og hedersforelesningen av dr. Ruth Riise om
ataxia teleangiectasia (Louis Bar syndrom), en 5 års studie av norske barn.
Om det ikke er norsk kvantitet så er det
ikke mangel på kvalitet og entusiasme
fra disse to! Nordisk barneoftalmologisk forening holdt sitt møte før alle
gikk ”hjem” og skiftet til ﬁnstasen for
å stille respektable i Akademiets søyleganger. Deilig mat, høyt under taket,
men en kakofonisk akustikk som ledet
til noen misforståelser som kan utdypes senere på anmodning.
Uveitt, allergi og frisk skjærgård
29 foredrag i et auditorium på en lørdag er et ambisiøst program. Barneoftalmologene i Norden har meget på
hjerte. Denne dagen om uveitt og allergi og annet. Det friskeste innslag må
vel sies å tilhøre dr. Joan Lithander fra
Uddevalla i Sverige. Hun har bl.a. ledet
en ”workshop” innen pediatrisk oftalmologi i Aden, Yemen. Hun har vært
en pådriver for overrekkelse av utstyr
og faglitteratur til de få øyelegene i det
strengt muslimske og fattige landet.
Mange barn kan forvente en forbedring av deres øyelidelser.
Så dro de ﬂeste på skjærgårdskryssning i landet med de tusen sjøer og
sikkert enda ﬂere øyer! Dr. Jon Henrik
Tveit og jeg tok kveldstoget til Helsinki
for å oppleve livet i hovedstaden.
Takk til ﬁnnene for et ﬂott arrangement med høy deltakelse og stor bredde. Et sterkt sosialt program der mange ny idéer ble utklekket og nye kontakter skapt.
København 2007
Neste Nordiske Barneoftalmologiske
Kongress avholdes i København i 2007.
Også da samkjørt med Nordisk Strabismologmøte.

