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Några nyheter blir det dock. I sam-
band med det allmänna mötet kl 12.30
startdagen kommer Läkaresällskapets
ordförande Ragnar Norrby att offentlig-
göra inrättandet av Svenska Läkaresäll-
skapets 200-årsfond för medicinsk
forskning och utvecklingsverksamhet.

Samtidigt utdelas Sällskapets nyin-
rättade pris på 100 000 kronor till yng-
re forskare. Den första mottagaren är
Anna Berghard, Umeå, som kort pre-
senterar sin forskning under rubriken
»Luktsinnesneuroner – specialister på
kemisk detektion».

Ett tema i tiden
Tema för det allmänna mötet är »Or-

ganisationsförändringar som mode».
Det leds av Mora Kallner och medver-
kande är chefredaktör Hans Bergström,
Dagens Nyheter, Mona Britton, Statens
beredning för medicinsk utvärdering,
direktör Leif Edvinsson, Skandia Fu-
ture Centers, direktör Tuve Johannes-
son, Volvo personvagnar, samt Anders
Milton, Sveriges läkarförbund. Mötet
inleds av skådespelarna Helge Skoog
och Lennart R Svensson med en exposé
över sjukvårdens förändringar under
1990-talet.

Svenska Läkaresällskapet står själv
bakom flera symposier och seminarier.
Bland annat arrangerar sällskapet sym-
posierna »Spelar läkare någon roll i pre-
ventiv medicin?», »Livskvalitet – ett
användbart mått på god sjukvård?»
samt »Etiken och det mänskliga geno-
met».

Symposiet »Läkemedelsförskriv-
ning i en pressad ekonomi – optimal
rollfördelning mellan läkare och farma-
ceuter» leds av Sällskapets ordförande
Ragnar Norrby och bland de medver-
kande finns Läkarförbundets ordföran-
de Bernhard Grewin.

AT och arbetsmarknaden
och »Kvinnor i vitt»
De medicine studerande i Göteborg

svarar för ett seminarium under rubri-
ken »AT och arbetsmarknaden inför
2000-talet», medan Birgitta Evengård
från Kvinnliga läkares förening leder
seminariet »Kvinnor i vitt – om kreati-
vitet på universitetssjukhus».

Två översiktsföreläsningar ges, en
om »Immunologi – något för jäktade
kliniker» av Lars Åke Hanson och en
om »Vaccination – framtidens medi-
cinska terapi» av Jan Holmgren. Mer än
35 utländska gästföreläsare deltar i riks-
stämman.

Liksom förra året ordnar Läkaresäll-
skapet och SYLF en mötesplats för alla

underläkare i AT-hörnet på riksstäm-
man.

Det finns gott om kulturella aktivite-
ter under riksstämman. Två operor och
en balett ges på Göteborgsoperan tis-
dag–torsdag, och den 25 november ger
Göteborgssymfonikerna under ledning
av Neeme Järvi en extra konsert i Göte-
borgs konserthus med musik av Ravel
och Sibelius.

På Göteborgs läkaresällskap ordnas
pubkväll den 25 november, lunchkon-
serter kan avnjutas på Musikhögskolan
(bakom Götaplatsen) den 24 och 25 no-
vember och utställningen »Skapande
doktorer» på Palacehuset, Södra Hamn-
gatan 2.

På Svenska Läkaresällskapets hem-
sida (www.svls.se/riksstämman) finns
aktuell information samt länkar till
Svenska Mässans hemsida och utställ-
ningen Medicin Scandinavia. Där för-
tecknas de symposier som kommer att
sändas ut över Internet och som alla
med rätt utrustning kan följa från sin
egen dator.•

Premiär för riksstämma i Göteborg och tisdagsstart

Organisationsändringar som mode
tema för årets allmänna möte

Läkaresällskapets information
till föredragshållare och deltagare
Svenska Läkaresällskapet hälsar alla aktiva

deltagare välkomna till årets riksstämma. Vi
ber er observera följande:

När är ditt föredrag ? Av programmet, som
publiceras i detta nummer av Läkartidningen,
framgår dag, klockslag och lokal för föredraget.

Deltar du i posterutställningen? Om ditt ar-
bete blivit accepterat som poster kan du utläsa det
av programmet: samtliga postrar är angivna med P
efter arbetets nummer.

Teknisk utrustning i salarna
I samtliga föreläsningssalar finns tillgång till

overhead-projektor samt dubbla diaprojektorer
(Kodak Carousel). Dessutom finns i varje sal en
PC med Microsoft Power Point samt en datapro-
jektor.

Behöver du teknisk utrustning utöver ovanstå-
ende standard rekvirera särskilt formulär från
Eva Kenne, Svenska Läkaresällskapet, Box 738,
101 35 Stockholm. Samtliga beställningar som
kommer in nu debiteras beställaren.

Diabilder på riksstämman
Du skall själv ladda dina bilder i

Carousel-magasin (finns på Mässan). Bildtestrum

finns i kongressfoajén och i rum R4. I bildtest-
rummen finns också persondator där man kan tes-
ta Power Point.

Märk dina bilder och märk magasinet med sek-
tion och föredragets nummer. Lämna ditt laddade
magasin till teknikern i den sal där du skall uppträ-
da. Se till att du tar tillbaka dina bilder – men läm-
na kvar magasinen!

Lycka till med ditt framträdande! Försumma
inte att i tid producera goda diabilder. Glöm alla
dåliga diabilder liksom handskrivna overheadbil-
der hemma!

Kongressavgift
Ledamöter av Sällskapet, som betalat årsav-

giften, får som vanligt kongresskort och pro-
grambok i mitten av november per post. Övriga
kan fortfarande registrera sig till riksstämman
och få kongresskortet utsänt i förväg, men pro-
gramboken får hämtas på Svenska Mässan. Pri-
vatpersoner betalar kongressavgiften 1 500 kr  till
Läkaresällskapets postgiro 25 68-4. Institutioner,
myndigheter, företag och organisationer kan sän-
da in skriftlig beställning för senare fakturering.
För läkarstuderande vid medicinsk fakultet gäller
avgiften 100 kr utan och 150 kr med programbok
(betalas på plats på Svenska Mässan).•

Svenska Mässan i Göteborg
blir i år mötesplats för Läkare-
sällskapets riksstämma, som
hålls 24–26 november. Det är
första gången på 55 år som riks-
stämman förläggs utanför
Stockholm, det är också första
gången som den startar redan
på tisdagen. Som framgår av det
program för symposier, sek-
tionsmöten och seminarier som
redovisas på följande sidor blir
årets upplaga av riksstämman
på många sätt lik dem som ar-
rangerats i Stockholm.


