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Låga serumvärden för folsyra
är relaterade till en nedsatt pre-
station vid test av episodiskt
minne. Särskilt kritisk tycks
kombinationen med samtidigt
lågt B12-värde vara.

Det visade en undersökning
av normalt åldrade personer
mellan 75 och 96 år. Personer
med låga serumvärden jämför-
des med en kontrollgrupp mat-
chad på ålder, kön och utbild-
ningsnivå. Studien tyder på att
det kan finnas ett kritiskt folsy-
ravärde, under vilket minnes-
förmågan hos äldre är försäm-
rad.

Ett stabilt fynd från experimentella
studier är att det episodiska minnet
(minne för händelser och fakta knutna i
tid, rum och till den egna personen) för-
sämras gradvis under vuxenlivet [1].
Däremot påverkas vid normalt åldrande
inte förmågan att utnyttja kognitivt
stöd, t ex utökad tid för memorering,
ledtrådar m m, för att förbättra minnet
[2-4]. I studier av normalt åldrande är
det naturligtvis av stor vikt att inklude-
ra hälsovariabler och andra relevanta
karakteristika.

I det arbete som presenteras här har
vi undersökt betydelsen av låga serum-
folsyra- och B12-värden för det episo-
diska minnet hos för övrigt relativt fris-
ka mycket gamla personer. Data för stu-
dien samlades in 1987–1989 inom ra-

men för det pågående Kungsholmspro-
jektet som är en longitudinell popula-
tionsbaserad studie av den äldre befolk-
ningen bosatt på Kungsholmen i Stock-
holm.

I tidigare arbeten [2-4] har vi inklu-
derat serumvitamin B12- och folsyravär-
den i olika linjära regressionsmodeller
och analyserat den prediktiva styrkan
hos individrelaterade faktorer som de-
mografiska (t ex utbildning eller kön),
psykometriska (t ex test av generell
kognitiv förmåga), biologiska (t ex vi-
tamin B12 eller folsyra) och sociala (t ex
livsstil) för det episodiska minnet hos
äldre. Dessa analyser har inte visat nå-
got signifikant samband mellan serum-
vitaminer och minnesprestation. En
möjlig förklaring till dessa negativa
fynd är att vi exkluderade personer på
basis av höga eller låga värden av t ex
serumvitamin B12. En annan tänkbar
förklaring rör den analysmetod vi an-
vände.

Val av statistisk metod
Det finns skäl att iaktta försiktighet

när det gäller val av statistisk metod.
Om relationen mellan serumvitaminer
och kognitiv förmåga inte är linjär, bör
analysmetoden väljas så att ett potenti-
ellt samband ändå kan upptäckas. Argu-
ment har framförts att ett mer korrekt
tillvägagångssätt vid studier av eventu-
ella samband mellan blodvärden och
kognitiv funktion är att undersöka exi-
stensen av kritiska gränsvärden under
och över vilka sambandet kan förändras
[5]. Variansanalys med gruppvisa jäm-
förelser över och under ett fördefinierat
gränsvärde är sannolikt ibland att före-
dra framför regressions- eller korrela-
tionsstatistik.

Även om tidigare gjorda studier vi-
sar att folsyra- och vitamin B12-brist inte
innebär ett betydande medicinskt pro-
blem bland de äldre i västvärlden, tyder
resultaten på att denna ändå relativt
vanligt förekommande brist dock san-
nolikt är en viktig indikator för kognitiv
svikt.

Det är känt att folsyra och vitamin
B12 är interrelaterade [6]. Vissa forskar-
grupper har spekulerat över att låga ni-
våer av folsyra och vitamin B12 kan in-
teragera och producera metaboliska ab-

normaliteter i det centrala nervsystemet
[7]. Ändå saknas i stort sett studier som
behandlar effekten på kognition av
bristtillstånd hos normalt åldrade indi-
vider. I en omfattande litteratursökning
fann vi endast tre relevanta arbeten [5,
8, 9] där minst en av variablerna vitamin
B12 respektive folsyra ingått. Resultaten
från denna forskning är motsägelseful-
la. Sannolikt beror detta på en kombina-
tion av faktorer som att folsyra och B12

studerats separat eller ingått i kluster av
många andra variabler, att de studerade
grupperna även inkluderat personer
med depression, eller att de kognitiva
testen inte varit tillräckligt känsliga.

Det finns flera förklaringar till folsy-
ra- och/eller B12-brist: Inadekvat intag,
absorption eller utnyttjande, förhöjd ex-
kretion, förhöjt behov som i hemolytisk
anemi eller destruktion [10]. Vitamin
B12-brist som ett resultat av bristfälligt
födointag är sällsynt [11]. Däremot kan
underliggande sjukdomar såsom atro-
fisk gastrit, perniciös anemi, exokrin
pankreasinsufficiens, kolibakterier el-
ler bandmask ofta spela en roll i utveck-
lingen av B12-brist.

Onormalt höga B12-värden i frånvaro
av substitution kan å andra sidan vara en
indikator på leversjukdom [11]. Skälen
till folatbrist är likaledes många. Exem-
pel är malabsorption av polyglutamater
men inte av monoglutamater. Ytterliga-
re skäl inkluderar näringsbrist, tarm-
sjukdom, enzymbrist i folatomsättning-
en, läkemedelsinducerad folsyrabrist
eller alkoholism [12].

Den studerade gruppen
Blodprov togs på morgonen samma

dag som kognitionstestningen ägde
rum. Analyserna utfördes vid S:t Gö-
rans sjukhus med radioimmunoassay
(RIA). Från den grupp som testats av
psykolog (N=528) valde vi ut de perso-
ner som befunnits fria från demenssjuk-
dom, psykiatriska diagnoser och/eller
psykofarmaka. Vi uteslöt även personer
med otillräcklig syn och/eller hörsel för
att klara de sensoriska krav som ställdes
vid minnestestningen. Från denna
grupp exkluderades vidare individer
som stod på folsyra- och/eller B12-sub-
stitution eller var föreskrivna preparat
som man vet interagerar med folatab-
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sorption (t ex antiepileptika, antimeta-
boliter eller trimetoprim).

Eftersom den normala åldrandepro-
cessen oftast inbegriper nedsatt förmå-
ga att producera magsyra, kontrollerade
vi inte för preparat som ges på indika-
tion av hyper-aciditet (histamin-2-re-
ceptorblockerare som t ex Tagamet).
De folsyra- och B12-värden som upp-
mättes för de personer som tog dessa
preparat (N=20) befanns vara såväl
höga som låga och genomsnittliga.

Därefter bestämdes kritiska gräns-
värden för vitamin B12 och folsyra. Lit-
teraturen visar att det är problematiskt
att för äldre definiera gränsvärden för
de aktuella substanserna utifrån de refe-
rensintervall som normalt används vid
våra laboratorier. Gränsvärdena i före-
liggande studie bestämdes därför dels
utifrån tidigare forskning, dels efter in-
spektion av distributionen av aktuella
data, och dels i avsikt att erhålla tillräck-
ligt stora grupper för studien. Därför
sattes gränsen för vitamin B12 vid 200
pmol/liter. Beträffande folsyra finns i
litteraturen inga entydiga rekommenda-
tioner, varför gränsen fixerades vid de
25 procent lägsta värdena (11 nmol/li-
ter).

Gruppen delades därefter upp i fyra
undergrupper: Lågt B12-värde och lågt
folsyravärde, N=16; lågt B12–normalt
folsyra, N=74; normalt B12–lågt folsy-
ra, N=24; och slutligen normalt
B12–normalt folsyra. Från den sist-
nämnda gruppen drogs sedan en kon-
trollgrupp till de tre bristgrupperna,
matchad på ålder, kön och utbildning
(N=136). Den studerade gruppen inklu-
derade sålunda 250 personer. Separata
envägs variansanalyser visade att det
inte fanns några gruppskillnader med
avseende på ålder, utbildning eller
könsfördelning (Ps>0,05).

»Mini mental test» (MMT) är ett
screeningtest för generell kognitiv sta-
tus. Högsta möjliga poäng på testet är
30. Variansanalys och efterföljande t-
test av MMT-värdena visade att kon-
trollgruppen hade signifikant högre
värden än gruppen med samtidigt låga
B12- och folsyravärden (P<0,01), se Fi-
gur 1.

Vidare analyserades gruppskillnader
avseende vitamin B12 respektive folsy-
ra. T-test visade att alla gruppvisa jäm-
förelser avseende vitamin B12 var statis-
tiskt signifikanta (Ps<0,01) förutom
jämförelsen mellan grupperna lågt
B12–normalt folsyra och lågt B12–lågt
folsyra respektive jämförelsen normalt
B12–normalt folsyra och normalt
B12–lågt folsyra. T-test applicerade på
folsyradata gav samma resultatmöns-
ter; alla gruppjämförelser var signifi-
kanta (Ps<0,01) utom de mellan grup-
perna normalt B12–lågt folsyra/lågt
B12–lågt folsyra, och lågt B12–normalt

folsyra/normalt B12–normalt folsyra.
Följaktligen var grupperna med låga
B12-värden väl matchade på B12-varia-
beln liksom de bägge grupperna med
normala B12-värden. Vidare var de bäg-
ge grupperna med låga folsyravärden,
liksom de båda grupperna med normala
folsyravärden, väl matchade med avse-
ende på folsyranivå, se Figur 2.

Experimentet
Kungsholmsstudien innehåller ett

stort batteri psykometriska och experi-
mentalpsykologiska test. För våra syf-
ten valde vi ut två uppgifter. Den ena
gavs i början av undersökningen och
den andra mot slutet för hälften av den
studerade gruppen. För andra hälften av
gruppen var ordningen omvänd. Expe-
rimentet omfattade fri återgivning och
igenkänning av ord presenterade i
snabb respektive långsam takt. Vi an-

vände två ordlistor om vardera tolv ord
från tolv olika semantiska kategorier.

Orden hämtades från en pool omfat-
tande 48 ord som i enlighet med en
svensk normativ studie var likvärdiga
med avseende på visuell och taktil före-
ställningsbarhet, meningsfullhet och
frekvens. Det var ord som t ex cykel,
olja, häst eller flod. Orden lästes upp av
testledaren och presenterades samtidigt
förtryckta på papper. Den ena listan pre-
senterades i en takt av två sekunder per
ord och den andra fem sekunder per ord.
Efter varje presentation gavs först ett
test av fri återgivning. Deltagarna upp-
manades här att fritt och i vilken ord-
ning som helst återge så många ord som
de kunde komma ihåg från presentatio-
nen.

Igenkänningstestet följde direkt ef-
ter fri återgivning, och de tolv orden
presenterades igen blandade med tolv
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Figur 1. Medelvärden och
standardavvikelser för ålder, utbildning
och MMT-poäng (mini mental test) över
de fyra grupperna samt könsfördelning i
respektive grupp.

Figur 2. Serumvitamin B12 respektive
folsyra i de fyra grupperna. Skuggade
områden markerar icke-signifikanta
gruppjämförelser.

Kön

Lågt
folsyravärde

Normalt
folsyravärde

5 män
11 kvinnor

Lågt
B12-värde

Normalt
B12-värde

3 män
21 kvinnor

13 män
61 kvinnor

23 män
113 kvinnor

Ålder, år

Lågt
folsyravärde

Normalt
folsyravärde

M = 85,31
SD = 5,46

Lågt
B12-värde

Normalt
B12-värde

M = 85,04
SD = 4,91

M = 85,97
SD = 4,67

M = 84,15
SD = 5,15

MMT

Lågt
folsyravärde

Normalt
folsyravärde

M = 25,19
SD = 3,47

Lågt
B12-värde

Normalt
B12-värde

M = 25,96
SD = 2,96

M = 26,31
SD = 2,86

M = 27,31
SD = 2,33

Utbildning, antal år

Lågt
folsyravärde

Normalt
folsyravärde

M = 8,19
SD = 2,79

Lågt
B12-värde

Normalt
B12-värde

M = 8,96
SD = 3,22

M = 7,88
SD = 2,20

M = 8,72
SD = 2,25

Vitamin B12 (pmol/liter)

Lågt
folsyravärde

Normalt
folsyravärde

M = 150,00
SD = 24,39

Variationsvidd
95–189

Lågt
B12-värde

Normalt
B12-värde

M = 396,37
SD = 201,94
Variationsvidd

206–934

M = 138,04
SD = 45,20

Variationsvidd
37–197

M = 337,77
SD = 113,21
Variationsvidd 

200–817

Folsyra (nmol/liter)

Lågt
folsyravärde

Normalt
folsyravärde

Lågt
B12-värde

Normalt
B12-värde

M = 8,69
SD = 1,14

Variationsvidd
7–10

M = 8,62
SD = 1,44

Variationsvidd
5–10

M = 21,39
SD = 12,83

Variationsvidd
11–67

M = 26,00
SD = 14,90

Variationsvidd 
11–54



distraktorer. Här lästes orden upp och
visades förtryckta på kort precis som
vid inlärningen. Deltagarna svarade ja
eller nej på frågan om de kände igen re-
spektive ord från presentationen.

Resultat
Fri återgivning. Gruppskillnader

analyserades med variansanalys. Ana-
lyserna visade först en huvudeffekt av
serumvärden vid fri återgivning. Vi fick
signifikanta skillnader mellan kontrol-
lerna och de båda grupperna med låga
folsyravärden (P<0,01). Det fanns där-
emot inga gruppskillnader när det gäll-
de att utnyttja längre presentationstid.
Alla grupper kom i genomsnitt ihåg fler
ord från den långsamt presenterade lis-
tan (M=4,84) än från den snabbt presen-
terade listan (M=4,41), se Figur 3.

Igenkänning. Ja-svaren från igen-
känningstestet delades upp i korrekta

ja-svar (träffar) och felaktiga ja-svar
(falska alarm). Proportionerna träffar
respektive falska alarm i förhållande till
antal möjliga av respektive typ vägdes
sedan ihop till ett sammansatt mått (d').
Detta mått varierar mellan –4,64 och
4,64, där ett positivt värde betecknar
bättre prestation. Analyserna av d' gav
samma resultatmönster som vid fri åter-
givning. Det förelåg signifikanta skill-
nader mellan kontrollgruppen och de
båda grupperna med låga folsyravär-
den. Här fanns heller inga gruppskillna-
der i förmågan att utnyttja mer tid vid
inlärning, se Figur 3.

Covariansanalyser. Eftersom det
fanns gruppskillnader i minimentalpo-
äng, ville vi se om våra minnestest re-
flekterade variansen i blodvärde när vi
kontrollerade för generell kognitiv sta-
tus. Därför utförde vi sedan en serie co-
variansanalyser, där minimentalpoäng-

en lades in före gruppvariabeln. Resul-
taten av dessa analyser visade först att
huvudeffekterna av serumvärde kvar-
stod, men också att resultatmönstret
med sämre prestation vid såväl fri åter-
givning som igenkänning hos personer
med lågt serumfolsyravärde var oför-
ändrat (P<0,01).

Slutsatsen är således att minnestes-
ten var mer känsliga än ett mått på ge-
nerell kognitiv status för att upptäcka
effekter av låga folsyravärden på kogni-
tiv prestation.

Primär- och sekundärminne. Vi
gjorde därefter några kompletterande
analyser. Först delades presentationen
vid fri återgivning upp i primär- och se-
kundärminne i enlighet med lag-meto-
den såsom den beskrivits av Tulving
och Colotla [13]. Med primärminne av-
ses ett minneslager med begränsad ka-
pacitet (tre till fyra enheter) och varak-
tighet. Sekundärminne betecknar ett
mer permanent minneslager. Uppdel-
ningen baseras på den ordning i vilken
svaren avges.

Resultaten visade först att grupperna
inte skilde sig åt med avseende på pri-
märminne, hela gruppskillnaden låg på
sekundärminne. De signifikanta grupp-
jämförelserna var desamma som vid fri
återgivning. I Figur 4 har vi slagit ihop
data för de två testen eftersom det inte
fanns någon effekt av presentationstid
på de två minnesmåtten.

Kompletterande analyser. Ytterli-
gare stöd för existensen av kritiska
gränsvärden erhölls då vi utförde en se-
rie kompletterande regressionsanaly-
ser. I dessa analyser lades de icke-linjä-
ra termerna (kvadratisk och kubisk) för
vitaminerna samt deras interaktion
(B12 × folsyra) in som prediktorer efter
de linjära termerna.

I korthet var resultaten konsistenta
med antagandet att vitaminerna utövar
en inverkan på minnet endast under kri-
tiska gränsvärden. Vi erhöll en kvadra-
tisk effekt för interaktionstermen vid
både fri återgivning och igenkänning
(P<0,05). Inga andra effekter var signi-
fikanta (P >0,10).

Slutsatser
Sammanfattningsvis kan vi konsta-

tera att låga serumvärden för folsyra är
relaterade till en nedsatt prestation vid
test av episodiskt minne. Särskilt kritisk
tycks kombinationen med samtidigt
lågt B12-värde vara. Eftersom prestatio-
nen är nedsatt vid såväl fri återgivning
som igenkänning, drar vi slutsatsen att
det är inkodningen som påverkas av
låga folsyravärden.

Vid åldersjämförelser är normalt
skillnaderna mindre uttalade vid igen-
känningstest eftersom framplockning-
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en ur minnet då underlättas jämfört med
test av fri återgivning. Så var emellertid
inte fallet för grupperna med låga folsy-
ravärden i föreliggande studie.

Försämringen vid fri återgivning vi-
sade sig ligga på sekundärminnesfunk-
tionen. Förmågan att utnyttja kognitivt
stöd i form av mer tid vid inkodningen
påverkades emellertid inte av vitamin-
status. Kompletterande icke-linjära re-
gressionsanalyser gav stöd för argu-
mentet att relationen mellan serumvita-
miner och minne förändras vid ett kri-
tiskt värde. Till sist drar vi slutsatsen att
det förefaller motiverat att inkludera
B12- och folsyrastatus i hälsobeskriv-
ningen vid definitionen av normalt åld-
rande.

Sammanfattande diskussion
Huvudsyftet med studien var att un-

dersöka huruvida låga serumvitamin
B12-och folsyravärden har betydelse för
det episodiska minnet vid mycket hög
ålder. Detta gjordes genom att undersö-
ka minnesprestationen vid fri återgiv-
ning och igenkänning av snabbt och
långsamt presenterade ord.

Få studier har hittills publicerats av-
seende samtidiga respektive separata
effekter av dessa vitaminer, trots att fle-
ra författare har föreslagit att det borde
göras, se t ex [14]. Normalt åldrade per-
soner har tidigare inte studerats på det-
ta sätt. Andra författare har listat sub-
stanser vilka motiverar exklusionskrite-
rier beroende på interaktioner med vita-
minupptag. I föreliggande studie följde
vi dessa rekommendationer.

Vid en genomgång av litteraturen
fann vi tre tidigare studier avseende
kognitiva effekter av antingen vitamin
B12- eller folsyrastatus vid normalt åld-
rande. Sammantaget förmedlar dessa
studier ett något oklart resultatmönster.
Några aspekter i denna forskning kräver
en kommentar: Givet att vitamin B12 och

folsyra är interrelaterade, ter det sig
rimligt att studera separata såväl som
samtidiga effekter av låga värden. Dess-
utom, eftersom sambandet mellan se-
rumvitaminstatus och kognition före-
faller förändras över och under kritiska
gränsvärden, är det motiverat med ex-
plicita studier av »bristgrupper» jäm-
förda med personer som har normala
värden.

Vi har i flera tidigare arbeten [t ex 2-
4] inkluderat såväl B12 som folsyra i be-
skrivningen av olika studerade grupper
äldre personer. I inget av dessa arbeten
har effekter av serumvitaminer på kog-
nitiv prestation kunnat påvisas. Emel-
lertid studerades i dessa arbeten, såsom
oftast är fallet i litteraturen, linjära sam-
band. Föreliggande studie belyser bety-
delsen av metodval för att upptäcka ef-
fekter som annars lätt förbises.

Vi fann effekter av låga serumnivåer
på inkodning, en slutsats som kan dras
utifrån det faktum att prestationen var
nedsatt vid såväl fri återgivning som
igenkänning. Analyserna av sekundär-
minnesfunktionen belyser detta ytterli-
gare. Sekundärminne betecknar ett
minneslager av mer permanent slag.
Det som kodas in lagras temporärt i pri-
märminnet och konsolideras sedan i se-
kundärminnet. Analyserna visade att
hela effekten låg på sekundär minnes-
funktion.

De fyra grupperna i studien var väl
matchade på bakgrundsvariabler (ålder,
utbildningsnivå och kön). Dessutom
var grupperna matchade med avseende
på serumvitamin B12 och folsyra. Grup-
perna med samtidigt normala eller låga
värden på någon av dessa parametrar,
skilde sig inte från varandra.

I kliniskt arbete är det naturligtvis
inte så att patienter antingen har eller
inte har vitamin B12- och/eller folsyra-

brist. Snarare är det så att patienterna
kan placeras på ett kontinuum från nor-
malstatus till bristtillstånd. Vidare är det
cellulära upptaget av dessa vitaminer
under multifaktoriella influenser. Föl-
jaktligen kan vi inte förlita oss på enbart
serumvärden som markörer för före-
komsten av dessa vitaminer i hjärnans
celler. I sammanhanget bör påpekas att
det inte är tillräckligt med bestämning
av serumvitamin B12 för att bedöma om
en individ har B12-brist. En känsligare
markör, som i olika sammanhang har
rekommenderats, är homocystein. Re-
sultatet att folsyra var mer kritiskt för
minnesprestation än B12 bör därför tol-
kas med försiktighet. Vi får tills diagno-
stiken av B12-brist förbättrats avvakta
med säkra slutsatser gällande den rela-
tiva betydelsen av dessa vitaminer.

I studien tog vi emellertid med ett an-
tal relevanta faktorer i beräkningen. En
sådan faktor gäller beroendeförhållan-
det mellan folsyra och vitamin B12, en
annan interaktionen mellan dessa vita-
miner och kritiska mediciner.

Eftersom detta är en tvärsnittsstudie
kan ytterligare en felkälla vara att vi inte
vet något om hur serumnivåerna för-
ändras över tid. Emellertid är det väl
känt att de studerade vitaminerna är
nödvändiga för metabolismen av nu-
kleinsyror vilka kontrollerar protein-
syntesen. I litteraturen finns ett starkt
stöd för att proteinsyntesen i hjärnan är
en kritisk process för inkodning och
lagring av information i det episodiska
minnet [15]. Detta skulle kunna vara en
mekanism som bidrar till de resultat vi
erhållit. Från klinisk praxis vet vi att
långvarig brist på vitamin B12 och/eller
folsyra kan förorsaka demensliknande
tillstånd som ibland kan hävas eller åt-
minstone förbättras med substitutions-
behandling.

Det vore av intresse att göra substitu-
tionsstudier med äldre icke-dementa
deltagare. Är det så att minnet förbättras
för att återgå till en för åldern normal
nivå om substitution ges? Detta vet vi
ännu inte.
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American College of Surgeons,
ACS, utdelar årligen åtta »International
Guest Scholarships», det vill säga re-
sestipendier till utländska kirurger med
ett dokumenterat intresse för utbildning
och forskning. Stipendiet uppgår till
8 000 dollar och inkluderar även ett del-
tagande som hedersgäst i det årliga mö-
tet som i år äger rum i Chicago.

Stipendiaterna äger fritt tillträde till
kongressens »post graduate-kurser».
Stipendiesumman är avsedd att täcka
kostnader för besök under 1–3 månader
vid de amerikanska eller kanadensiska
institutioner som sökanden själv väljer.
ACS vidarebefordrar kontakterna med
respektive lärosäte och hjälper vid be-
hov till med lokala arrangemang.

De formella kvalifikationerna som
krävs är att sökanden ska vara mellan 30
och 42 år vid tidpunkten för ansökan,
vara färdig specialist och kunna doku-
mentera aktiv undervisning, forskning
och klinisk tjänstgöring vid en akade-
misk institution. Rekommendations-
brev krävs från tre kolleger – varav en
måste vara klinikchef, alternativt med-
lem av ACS i Sverige – samt från ytter-
ligare en kollega som styrker sökandens
meriter inom undervisning och forsk-
ning.

Stipendieprogrammet i nuvarande
form startades 1981 och har under
1990-talet fördelats på Latinamerika
(38 procent), Asien (26 procent), Eu-
ropa (22 procent), Afrika (10 procent)
och Australien (4 procent). Sverige har
under denna tidsperiod tilldelats tre sti-
pendier till undertecknade; 1990, 1994
och 1996. Efter beskedet om att vi blivit
utsedda fylldes året fram till själva kon-
gressen av en intensiv korrespondens
med den legendariska Miss Marion E
Rapp, en kvinna i 80-årsåldern vars
enda uppgift är att hjälpa stipendiaterna
till ett välutnyttjat stipendium.

Under ACS-kongressen, som varar
en vecka, blir alla åtta stipendiaterna
placerade på samma hotell, vilket inne-

bär att man har stor möjlighet att knyta
kontakt med kirurger från andra världs-
delar. Redan första dagen ges möjlighet
för stipendiaterna att presentera sig själ-
va och sin verksamhet med 15 till 20 mi-
nuter långa anföranden för en utvald
skara av de ledande kirurgerna i USA.
Varje stipendiat får sedan sin egen per-
sonliga ledsagare från den internatio-
nella kommittén i ACS. Denna är oftast
inom samma intresseområde som man
själv. Ledsagarna hjälper till med att
etablera kontakter och man behandlas
som en VIP-person med allt vad det in-
nebär av cocktailpartyn och olika eve-
nemang på denna jättelika kongress
med 20 000 kirurger.

Antalet sökande har rört sig mellan
30 och 40 per år de senaste åren, vilket
innebär att man har en påtaglig chans att
få ett stipendium om man bestämmer
sig för att söka. Gästfriheten och möj-
ligheterna att knyta kontakter är som
sagt stora. Men när det gäller aktivt del-
tagande i operativ verksamhet är man
som utlänning oftast begränsad till att
observera, då lagstiftningen inte tillåter
annat. Detta bör eventuellt beaktas när
resplanen läggs upp. Eftersom detta har
uppmärksammats inom ACS, finns
dock teoretiska möjligheter att få assis-
tera.

Ansökningstiden går ut den 1 juli
1997. Undertecknade bistår gärna med
mer information om så önskas.

Ansökningshandlingar kan rekvireras från
Miss Marion E Rapp, Administrator, Interna-
tional Liaison Department, American College
of Surgeons, 5 East Erie Street, Chicago, IL 606
11-2797, USA. Fax: 1 312 440 7014.

AMERIKASTIPENDIUM
FÖR KIRURGER

American College of
Surgeons’ stipendier för ut-
ländska kirurger ger en utmärkt
möjlighet till utbyte över na-
tionsgränserna.
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