
2182 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  23  •  1997

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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