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❙ ❙  American College of Surgeons,
ACS, har sedan 1968 årligen delat ut
»International Guest Scholarships« dvs
resestipendier till utländska kirurger
med ett dokumenterat intresse för ut-
bildning och forskning varav tre till
svenska kirurger. 

Stipendiet uppgår till 9 000 dollar
och inkluderar ett deltagande som he-
dersgäst i det årliga mötet som i år äger
rum i New Orleans 7–12 oktober 2001. 

Formella kvalifikationer för ansökan
Stipendiaterna äger fritt tillträde till
kongressens »Postgraduate courses«.
Stipendiesumman är avsedd att täcka
kostnader för besök under en till tre må-
nader vid de amerikanska institutioner
som sökanden själv väljer. ACS vidare-
befordrar önskemålen, ordnar kontak-
terna med respektive lärosäte och hjäl-
per vid behov till med lokala arrange-
mang. 

De formella kvalifikationer 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. 

Rekommendationsbrev krävs från tre
kolleger – varav en måste vara kli-
nikchef alternativt medlem av ACS i
Svergie – samt från ytterligare en kolle-
ga som styrker sökandens meriter inom
undervisning och forskning. 

Tre stipendier tidigare till Sverige
Hittills har 155 sådana scholarships ut-
delats sedan stipendieprogrammet star-
tade 1968. Det har pågått i nuvarande
form sedan 1981. Under 1990-talet har
stipendierna fördelats på Latinamerika

(38 procent), Asien (26 procent), Euro-
pa (22 procent), Afrika (10 procent) och
Australien (4 procent). Sverige har un-
der denna tidsperiod tilldelats tre stipen-
dier, 1990, 1994 och till undertecknad
1996. 

Värdefulla kontakter
Under ACS-kongressen, som varar en
vecka, blir de utvalda stipendiaterna
placerade på samma hotell, vilket inne-
bär att man har stor möjlighet att knyta
kontakter med kirurger från andra
världsdelar. 

Redan första dagen ges möjlighet att
presentera sig själv och sin verksamhet
med ett 15–20 minuter långt anförande
för en utvald skara av de ledande kirur-
gerna i USA. 

Varje stipendiat får sedan sin egen
personliga ledsagare från den interna-
tionella kommittén i ACS. Denna är of-
tast inom samma intresseområde som
man själv. Ledsagarna hjälper till med
att etablera kontakter, och man behand-
las som en VIP-person, med allt vad det
innebär av cocktailpartyn och olika
evenemang på denna jättelika kongress
med 20 000 kirurger. 

Antalet sökande har varit mellan 30
och 40 per år de senaste åren, och efter-
som sex till åtta stipendier delas ut årli-
gen finns en påtaglig chans att få ett sti-
pendium om man bestämmer sig för att
söka. Gästfriheten och möjligheten att
knyta kontakter är som sagt stora. 

Ansökan före 1 juli 2001
Ansökningstiden går ut den 1 juli 2001.
Undertecknad bistår gärna med mer in-
formation om så önskas. 

De som är intresserade av att söka
dessa stipendier kan numera få en ansö-
kan direkt från ACS webbsida:
HTTP://web.facs.org/igs/default.htm

Man kan också kommunicera direkt
med Kate Early, International Liaison
Division, för att få ansökningshand-
lingar. Hon kan kontaktas via sin e-
post: kearly@facs.org
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Medicin och samhälle

Amerikastipendium
för kirurger
American College of Surgeons stipendier för utländska kirurger ger
en utmärkt möjlighet till utbyte över nationsgränserna. Sex till åtta
stipendier delas ut varje år till kirurger med specialistkompetens, ak-
tiv undervisning och forskning samt klinisk tjänstgöring som merit.
Tre av dessa stipendier har tidigare gått till Sverige. Ansökan ska
vara inne före den 1 juli 2001.

Vad är vetenskapsteori och vad
kan medicinska forskare ha för
nytta av sådan teori? Den bio-
medicinska forskningen vilar på en
empirisk och positivistisk grund,
men den kliniskt verksamma läka-
ren ställs allt oftare inför alterna-
tiva teoribildningar främst inom
allmänmedicin, samhällsmedicin
och psykiatri. I ett försök att
orientera om den vetenskapsteo-
retiska diskussionen publicerade
Läkartidningen under 1999 och
våren 2000 elva artiklar om olika
vetenskapsteoretiska resonemang.
Dessa har samlats i ett häfte som
kan beställas med kupongen
nedan.

Priset är
85 kronor. 
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