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Inbjudan till skandinavisk träff inom  
intra-operativ neurofysiologisk övervakning 

 
Norrlands universitetssjukhus i Umeå,  

torsdag – fredag 20-21 april 2023 
 
 
 

Det är i år 10 år sedan det föregående mötet hölls i Umeå, ni inbjuds härmed alla  
välkomna till ett nytt arbetsmöte inom området neurofysiologisk operationsövervakning!  

Vi hoppas att kunna erbjuda ett intressant möte med både nya kunskaper och diskussioner 
som kan bidra till en fortsatt stimulerande utveckling inom ION! 

 
Mötet äger rum på hotell Björken, Norrlands universitetssjukhus. 

Kvällens middag arrangeras på restaurang i Umeå centrum. 
 

För flygtransporter till Umeå hänvisas till SAS eller Norwegian som vardera har ett flertal 
 dagliga förbindelser från Stockholm Arlanda till Umeå, med flera sena ankomster till Umeå. 

Flygplatsen ligger endast cirka 15 min taxiresa från Norrlands universitetssjukhus. Om du 
reser med tåg tex över natten från Stockholm anländer du omkring 07-tiden. Du stiger då av 

vid Umeå östra station, som ligger ca 5 min promenad från Norrlands universitetssjukhus. 
 

Mötet arrangeras på hotell Björken, som är patienthotellet vid Norrlands universitets-
sjukhus. För hotellbokning finns principiellt två bokningsmöjligheter; antingen hänvisas till 
egen bokning via resebyrå eller WWW-tjänster, alternativt ett visst antal prebokade rum 

tillgängliga via konferensarrangören hotell Björken. I Umeå centrum finns flera olika 
möjligheter till moderna hotell tillgängliga. Lokalbussar finns från centrum (Vasaplan) till 
Norrlands universitetssjukhus, med en restid på omkring 10 min. Tid för en promenad till 

Norrlands universitetssjukhus/Björken är omkring 20-30 min i lugn takt. 
 

Anmälan till mötet görs genom att fylla i bifogad blankett och skicka den som en bilaga i ett 
mail, adresserat till eriknordh@me.com. Titel på mailet anges som ”ION-REG”. Komplett 
ifylld blankett utgör bindande anmälan, och kostnaden debiteras därefter på uppgiven 

faktureringsadress. Avgift inkluderar även torsdagens middag, exklusive drycker. 
 

Detaljer i programmet bearbetas fortfarande, men ett prefinalt översiktprogram bifogas. 
 
 

Många hälsningar och hjärtligt välkomna till Umeå! 
 

Erik, Anna & Kristina 


