
Specialistexamen
i klinisk fysiologi
Svensk förening för klinisk fysiologi an-

ordnar specialistexamen under våren enligt
följande:

Skriftligt prov äger rum på examinandens
hemortssjukhus fredagen den 8 april med
efterföljande muntligt prov i Uppsala den 18
maj i samband med föreningens vårmöte.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 1 mars till Jan Dahlström, fysiologiska av-
delningen, Lasarettet, 251 87 Helsingborg.

Ytterligare upplysningar kan erhållas
från Jan Dahlström på tel 042-10 20 65, 
fax 042-10 20 85 eller e-post:
jan.dahlstrom@nvs.ltskane.se •

Läkarförbundets
fackliga utbildning 2000
Sveriges läkarförbunds förhandlings-

avdelning arrangerar under år 2000 nedan-
stående kurser. Tanken är att de flesta fackliga
förtroendemännen ska ha gått baskursen innan
de går fortsättningskursen. Temadagarna
innebär en fördjupning inom vissa områden
och riktas till de förtroendemän som handhar
frågorna.

Lokal baskurs
Kursens längd varierar mellan 0,5 och 2 dagar.
Målgruppen är fackliga förtroendemän på
kliniknivå, t ex klinikombud, samverkans-
representanter (även skyddsombud) samt
lokalt verksamma styrelseledamöter. Den
lokala läkarföreningen arrangerar de lokala
baskurserna och svarar för inbjudan.

Central baskurs (2 dagar)
15–16 februari, Steningevik Konferens,
Märsta (anmälan senast den 10 januari).
18–19 maj, Sigtunastiftelsens Gästhem, Sig-
tuna (anmälan senast den 1 mars).
Målgruppen är lokala fackliga förtroende-
män på kliniknivå, t ex klinikombud, sam-
verkansrepresentanter (även skyddsombud)
samt lokalt verksamma styrelseledamöter.
Anmälan till de centrala baskurserna görs till
lokalföreningarna. 

Fortsättningskurs (3 dagar)
11–13 april, Margretetorps Gästgivferi,
Hjärnarp (anmälan senast den 15 februari).
20–22 september, Kristina Konferens, Sig-
tuna (anmälan senast den 26 juni).
Fortsättningskursen riktar sig till de förtroende-
män som behöver en bredare kunskap och som
tidigare deltagit i  baskursen.

Arbetslivskurs (3 dagar)
16–18 oktober, Steningevik Konferens,
Märsta (anmälan senast den 15 augusti).
Kursen riktas främst till dem som är kontakt-
personer till Arbetslivsgruppen (ALG),
skyddsombud, huvudskyddsombud eller an-
nan facklig förtroendeman med ansvar för
arbetsmiljöfrågor. Kursen behandlar läkares
arbetsvillkor ur olika perspektiv.

Temadagar
Under året anordnas fyra temadagar. Syftet
är att behandla aktuella frågor och ge för-
djupad kunskap inom vissa områden. Tema-
dagarna kan även fungera som facklig ut-
veckling.
Målgruppen är fackliga förtroendemän, i
första hand ledamöter i lokalföreningens 
styrelse, vars funktion är relaterad till ämnet
för temadagen.
1. Diskrimineringslagarna, 14 mars, Star
Hotel, Sollentuna (anmälan senast den 17
januari).

2. Pensioner, 28 mars, Star Hotel, Sollen-
tuna (anmälan senast den 31 januari).

3. Psykosocial arbetsmiljö, 26 september,
Steningevik Konferens, Märsta (anmälan 
senast den 30 juni).

4. Avtal privata sektorn/avtalsjuridik , 14
november, van der Nootska Palatset, Stock-
holm (anmälan senast den 25 september).
Anmälan görs till Sveriges läkarförbunds
förhandlingsavdelning, Box 5610, 114 86
Stockholm 
Kontaktperson är Anita Gongas, tel 08-
790 33 43, e-post: anita.gongas@slf.se
För detaljerat kursinnehåll och villkor för
deltagande hänvisas till Läkarförbundets
hemsida: http://www.slf.se under rubriken
»Dokorns sida». •

Miljömedicinska seminarier, hörsalen,
yrkes- och miljömedicin, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, S:t Sigfridsgatan 85, Göte-
borg

TORSDAGEN den 13 januari
13.00 Lisa Jacobsson: Experimentell studie
av kvicksilverbelastning vid tuggning av
vanligt tuggummi respektive nikotinplacebo-
tuggummi
14.00 Caroline Björn: Kvicksilver i blod hos
gravida kvinnor i Västsverige
15.00 Anders Johansson: Exponering för alde-
hyder hos befolkningen i Borås och Göteborg
FREDAGEN den 14 januari
14.00 Göran Ljungkvist: Biologiska metoder
för bedömning av exponering för bensen
Ytterligare information: Lars Barregård,
e-post: lars.barregard@ymk.gu.se
Ingen föranmälan krävs

Försäkringsmedicinsk forskning – tema-
konferens om möjligheter och begränsningar
vid användning av registerdata – ett möte
mellan producenter och användare den 20
januari, kl 15.00–19.00, Klara Södra Kyrko-
gata 18, Stockholm, i arrangemang av För-
säkringsmedicinska sällskapet
Medverkande:Christer Olofsson, Stig Orust-
fjord, Christian Elvhage, Lars Räf, Finn 
Diderichsen, Edward Palmersamt Einar Per-
man

Ytterligare upplysningar: Bo Mikaelsson, tel
016-16 71 03, eller Christer Olofsson, tel
0455-170 93, 070-638 17 19
Anmälan om deltagande görs till Pelle Netz,
tel/fax 08-85 02 90
Deltagandet är avgiftsfritt för medlemmar
i Försäkringsmedicinska sällskapet medan
kostnaden för icke medlemmar är 120 kr

Clinical cellular and molecular aspects
of type II diabetes mellitus, minisym-
posium måndagen den 24 januari  2000, 
Nobel Forum, Karolinska institutet, Stock-
holm
Program
09.00 Opening
09.35–10.35 John Nolan: Type II diabetes:
Recent developments in pathophysiology,
clinical assessment and treatment
10.40–11.40 Barbara Kahn: Glucose trans-
port: Regulatory mechanisms and dysregu-
lation in diabetes – from patient to molecule
13.15–14.15 Jeremy Tavaré: Using green
fluorescent proteins to study insulin signal-
ling
14.20–15.00 Stephen Butcher, Staffan Lakc:
Genomic approaches towards the metabolic
syndrome
15.05–16.45 Harriet Wallberg-Henriksson:
Role of exercise and lifestyle in treatment of
diabetes
Anmälan görs till Margareta Svedlund, tel
08-517 758 36, fax 08-517 754 53, e-post:
Margareta.Svedlund@fyfa.ki.se

Kurs i kritisk läkemedelsvärdering,
7 mars–30 maj (en eftermiddag i veckan),
Huddinge sjukhus, arrangerad av Läke-
medelskommittén inom sydvästra sjukvårds-
området, Stockholms läns landsting, i sam-
arbete med avdelningen för klinisk farmako-
logi, Huddinge sjukhus
Målsättningen är att deltagarna ska få kun-
skaper för att på ett självständigt och allsidigt
sätt kunna värdera läkemedel
Kursen omfattar 2 akademiska poäng och
riktar sig till legitimerade läkare
Anmälan, innehållande en kort beskrivning
av tidigare erfarenheter samt motiv för del-
tagande, skall senast den 21 januari vara in-
kommen till Urban Hellgren, infektions-
kliniken, Huddinge sjukhus, 141 86 Hud-
dinge, tel 08-585 800 00, e-post:
Urban.Hellgren@impi.ki.se
Ytterligare information kan inhämtas på
hemsidan: www.Janusinfo.org

Priorities in health care, 3rd inter-
national conference, November 22–24,
2000, Amsterdam, The Neherlands
Further information: Boerhaave Congress
Office, PO Box 2084, 2301 CM Leiden, The
Netherlands, fax 31 (0)71 527 5262 or web-
site: www.health.priorities.net
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