Riksstämman åter i Stockholm

Två huvudteman: Cancer och läkarnas arbetsmiljö

R

iksstämman har i år två huvudteman. Det ena, cancer, utgår från
att cell- och molekylärbiologisk
forskning, modern epidemiologi
och kartläggning av människans arvsmassa har öppnat nya möjligheter för
både ny forskning och behandling. Riksstämmans öppningsmöte slår an detta
tema och det följs sedan upp genom tio
symposier och en teaterföreställning,
»Dr Vag, Docent Dryg och Professor M
Pati« med Borås stadsteater.
Det andra temat, läkarnas arbetsmiljö, har sin bakgrund i den förändring
som ägt rum beträffande läkarnas arbetssituation. En ny rapport uppger att
»läkarna är den enskilda arbetsgrupp
som rapporterar störst försämring av arbetsvillkoren«. Kring temat arbetsmiljö
kretsar likaledes tio symposier. Ett antal
av de symposier, som berör de två temana kommer även att sändas över Internet.
Information om detta kan erhållas via
Sällskapets hemsida, www.svls.se.

Det allmänna mötet, 12.30–14.30 i sal
K1, inleds av ordföranden i Svenska Läkaresällskapet Birgitta Strandvik, som
delar ut årets pris till unga forskare. I år
tillfaller priset Petter Höglund, mikrooch tumörbiologiskt centrum, KI, Stockholm. Pristagaren ger en kort föreläsning kring sin forskning »Tidiga händelser i utvecklingen av autoimmun diabetes«. Därpå följer det traditionella allmänna mötet, denna gång med rubriken
»Cancer – vård, vilja och visioner«. Moderator är Kenneth Nilsson, och övriga
medverkande är Stefan Einhorn, Ulrik
Ringborg, docent Magnus Stenbeck och
generaldirektör Kerstin Wigzell.
Den 12 september 2001, dagen efter
terroristanfallet mot USA, utfärdade
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Centers for Disease Control i Atlanta en
»bioterrorism alert« där man uppmanade myndigheter, sjukvården och allmänheten att vara observanta på
möjligheten av angrepp med
biologiska stridsmedel. Ett
nyinsatt symposium, fredagen den 30 november
klockan 08.30–10.30,
kommer att redovisa
hotbilden, förloppet
och de svenska insatserna under hösten
2001 under rubriken
»Bioterrorism: Vår
beredskap är god!?«.
Moderator är Ragnar
Norrby, Smittskyddsinstitutet.

höstprogram (såsom kirurgdagarna) och
att man då väljer att presentera de korta
föredragen där.
Den utvecklingen gör det å
andra sidan möjligt att utveckla
Riksstämmans
grundtanke, det tvärvetenskapliga mötet, då
tid frigörs för att arrangera fler symposier,
sektionssymposier
och gästföreläsningar. En utveckling
som vi ser som
mycket positiv och
kanske är en orsak till
ett ökat medlemstal
och fortsatt stort intresse för Svenska Läkaresällskapets riksstämma.

Under senare år har vi note-

rat en paradox i det att antalet
medlemmar i Svenska Läkaresällskapet ökar (i motsats till många andra
ideella föreningar) men antalet fria föredrag minskar. Elaka tungor gör gällande
att anledning till minskningen av antalet
fria föredrag i år står att finna i det faktum att vi, för första gången, förlitat oss
på elektroniska abstrakt. Och att alla inte
klarat av att fylla i blanketten. Onekligen
fanns problem, huvudsakligen baserat
på det faktum att vi vid programutvecklingen fått ta hänsyn till de stora skillnader i såväl hårdvara som mjukvara som
finns bland användarna, liksom förekomst av brandväggar, men även att datorkunskapen i kåren inte alltid är så hög
som man kan förledas att tro. Problem
uppstod men kunde även övervinnas.
Orsaken till minskningen av antalet abstrakt står sannolikt att finna i att de större sektionerna numer har egna vår- eller

Svenska
Läkaresällskapets
riksstämma 2001 går således åter i

Stockholm. Det innebär att Riksstämman nu alternerat mellan Göteborg och
Stockholm i fyra år. Allt i enlighet med
det beslut som Svenska Läkaresällskapets fullmäktige tog i oktober 1996. Den
kontinuerliga utvärderingen som Svenska Läkaresällskapet gjort under dessa år
visar att pendlingen, enligt våra medlemmar, slagit väl ut vad gäller arrangemanget och att den kontrovers som syntes föreligga 1996 nu är borta. Vid Fullmäktige hösten 2002 skall fattas beslut
om en fortsatt pendling eller om Riksstämman åter skall permanentas i Stockholm. Dock står redan klart att Riksstämman 2002 äger rum i Göteborg under tiden 27–29 november.
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