Erfarenheter från ASSH-mötet 2020 i digital form
Av Karin Nyman
Naturligtvis funderade jag mycket över utbildningsvärdet av ett digitalt mötesdeltagande
men då det är det enda möjliga alternativet under rådande pandemi var det värt att testa.
Utbildningsvärdet för mig var stort, inom många områden, varav en del planerade och
flera, som jag hittade på vägen, trots avsaknad av mänskliga kontakter. Jag har också
delat med mig till mina kollegor på hemmakliniken.
Det stora minuset är förstås att inte möta kollegor och människor i nya miljöer i annan
kultur. Man knyter inte internationella, eller, nationella kontakter så lätt och man missar
direkta diskussioner med kollegor om olika saker man hört och sett på föreläsningarna.
Det saknade jag mest, att inte kunna prata med kollegor efter dagen om det man hört
och sett och även generellt, diskutera hur de gör i andra länder och på andra sjukhus och
kliniker. Det brukar vara givande både när man finner att vi inte behandlar särskilt olika
och när man får höra om andra möjliga lösningar på liknande problem man själv stöter
på.
En mindre nackdel är att man kan inte bilda sig en uppfattning om nya instrument eller
ortoser mm lika bra, som när man klämmer och känner. Ibland kan ju stora möten även
ha någon dag med mer praktisk kurs och det går bort förstås.
De livesända föreläsningarna kunde jag inte alltid se eftersom tidsskillnaden är stor
mellan oss och Chicago i det här fallet. Jag kunde dock se väldigt många eftersom jag
gjorde mina dagar långa, samt att det fanns många föreläsningar som sändes on
demand. Flera av livesändningarna öppnades dessutom upp flera veckor senare
(antagligen då de redigerat inspelningar).
Jag upplever att jag hann med mer än jag brukar på ett vanligt möte. Troligen beror det
på att jag tog hela veckan till detta, inkl helgen, och som sagt, hade långa dagar och
kvällar samt ingen restid. Man kunde börja lyssna/ se en del av föreläsningarna före
mötet började.
På plus, och minus sidan: behövde inte lämna hemmet. Märkte att jag inte haft så bra
arbetsställning vid vardagsrumsbordet. Jag är inte van att tillbringa så många timmar
framför datorn.
Ett stort plus är självklart miljön, inga flyg eller bilresor.
För mig var mötet mycket värdefullt trots avsaknad av möten med kollegor.
Tack!

