EBMT-Konferens i Frankrike - Bonjour!
Den 24:e mars 2017 tog vi, Sofie Blomberg och Sophia Wadskog våra väskor och
lämnade ett soligt, vårigt Sverige och for till ett regnigt Marseille. Vi åkte till EBMTkonferensen där över 4000 människor från 86 länder träffades för att lära sig nya saker
om benmärgstransplantationer. Här föreläste experter om det som är nytt inom sina
respektive områden. Varje dag kom det upp nya posters om saker som är på gång och
prövas. Det fanns också tillfällen att prata med människor från andra länder om hur
de gör.

Den första dagen var det fokusering på patienter, familj och donatorer. Vi fick höra hur
några hade upplevt sin sjukdomstid och kvällen avslutades med att Mathias Malzieu
från bandet Dionysos berättade om sin sjukdomstid. Han spelade även några av
sångerna han hade skrivit och man kunde även köpa hans bok, Diary of a Vampire in
Pyjamas, titeln kom till p.g.a. att han kände sig som en vampyr eftersom han behövde
så mycket blod och sjukhuskläderna kändes som om han gick i pyjamas hela tiden. Som
vårdpersonal är det alltid värdefullt att få höra vad som var bra och vad som var mindre
bra för att kunna bli bättre på att ta hand om patienterna.
Vi, Sofie och Sophia, jobbar sedan i höstas deltid med att rapportera till EBMT:s
forskningsregister. Vi hamnade därför mycket i datasalen och fick ordentliga
genomgångar av hur vi kan använda systemet. De håller på att förändra rapporteringen
så det var nödvändigt för oss att sitta ner och lära oss om hur vi ska göra. Tidigare har
vi skickat en del saker till London men nu ska vi själva rapportera detta. Anledningen
till att man har forskningsregister är att förbättra vården och behandlingen för alla våra
patienter. Man vill kunna utvärdera hur det går för patienterna och vad som har hjälpt.

Vi fick också gå på andra föreläsningar som föreläsningar om oral-, hud- och genital
GVHD. Intressanta föreläsningar där vi fick lära oss hur man på bästa sätt ska
uppmärksamma dessa patienter. Vi fick också mera kunskaper om sjukdomen MDS
och HLH.
Vi lärde oss väldigt mycket under dagarna i Frankrike och kommer ha stor nytta av det
i vårt jobb. Vi hoppas också att vårt arbete som data manager resulterar i bättre
behandling, färre komplikationer och högre överlevnad för våra patienter. Vill ni veta
mer om konferensen, gå in på EBMT.org
Solen kom fram efter ett dygn i Marseille så vi fick lite sol på takterrassen utanför
datasalen samt på vägen till och från Palais des Congrès.
Au revoir!
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