
Grundläggande kurs i ekokardiografi, 19–
21 maj, Örebro, i arrangemang av thorax-
anestesi- och intensivvårdskliniken, Univer-
sitetssjukhuset i Örebro
Kursledare: Birger Axelsson och Philip Lund 
Målgruppen är allmänanestesiologer, yngre
toraxanestesiologer och toraxkirurger
Kursinnehåll: Grundläggande begrepp och
undersökningsteknik inom transtorakal och
transesofageal ekokardiografi. Bedömning
av hjärtfunktion och klaffel. Praktiska öv-
ningar på frivilliga med transtorakal teknik.
Hemodynamiska beräkningsövningar, pati-
entfall
Information och anmälan: Birger Axelsson,
e-post: birger.axelsson@orebroll.se eller Phi-
lip Lund, e-post: philip.lund@orebroll.se

Ethics at the beginning of life, 5th annual
Swedish symposium on biomedicine, ethics
and society, June 2–3, Sandhamn
Keynote speakers: Lars Hamberger, Marjo-
Riita Järvelin, Karen Lebacqz, Erica Haimes
Further information: Josepine Fernow, e-mail:
josepine.fernow@bioethics.uu.se or website:
www.bioethics.uu.se
Registration deadline is April 15

Motorikstörningar, kurs 15–17 oktober,
Akademiska sjukhuset, Uppsala, arrangerad
av institutionen för neurovetenskap, neuro-
logi, Uppsala universitet
Kursen vänder sig till blivande specialister i
neurologi, men kan ha stort värde också för
andra specialiteter såsom internmedicin och
medicinsk rehabilitering
Kursledare: Sten-Magnus Aquilonius och
Håkan Askmark
Kursen avser att ge kunskap om patogenes,
symtomatologi, diagnostik och behandling
av motorikstörningar. Undervisningen, som
ges i form av föreläsningar, demonstrationer
och gemomgång av patientfall, omfattar 
basala gangliernas fysiologi och patofysio-
logi, Parkinsons sjukdom, Parkinson plus
syndrom, dystoni, Huntingtons sjukdom, Wil-
sons sjukdom, andra dyskinetiska tillstånd,
PET-diagnostik, tillämpad neurofarmako-
logi, stereotaktisk neurokirurgi (DBS), team-
verksamhet och motoriklaboratorium. Be-
lysning av kliniska frågeställningar kommer
att ges stort utrymme, men utveckling och
forskning inom området kommer också att
beröras. Kursen avslutas med skriftligt kun-
skapsprov

Ytterligare information och anmälan: Gun
Schönnings, tel 018-611 50 25, fax 018-
611 50 27, e-post:
gun.schonnings@neurologi.uu.se
Sista anmälningsdag är den 30 april

22nd International human science res-
earch conference, 13–16 augusti 2003,
Ersta Sköndal Högskola, Stockholm
För ytterligare information, kontakta Britt-
Marie Ternestedt, e-post:
britt-marie.ternestedt@euc.ersta.se
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PS. allehanda om varjehanda

V
em har vunnnit och vem har
förlorat på den gångna som-
marens extrema vädersitua-
tion? Som om vi inte kunde

räkna ut det själva, har medierna
upplyst oss om att producenter och för-
säljare av läsk och glass hör till vinnar-
na. Lika självklart är det att paraply-
producenterna haft tomma orderböcker.

Vilka specialister inom medicinen
har vunnit respektive förlorat på väd-
ret? Jag kan tänka mig att reumatolo-
gernas kunder mått bra, liksom kanske
en del av psykiatriklientelet. Hjärtsvikt-
patienterna har nog haft det tungt i hög-
sommarvädret, men å andra sidan har
de torkat in precis som allt annat och
det är väl av godo? När ni har läst så
här långt är det väl uppenbart för alla
och envar att det var över 20 år
sedan som jag arbetade med annat än
gynekologi.

Det har ju alltid hetat att det bara är
gynekologer som kan skrapa ihop en
förmögenhet. Tyvärr är det så illa att
antalet skrapningar har minskat rejält
till förmån för enklare (och ej lika
inkomstbringande) s k »office proce-
dures«. Som en skänk från ovan i både
bokstavlig och bildlik betydelse kom så
värmeböljan till vår räddning.

Gynekologerna är de stora vinnarna!
Tidsåtgången för avklädning står i 
direkt proportion till utomhustempera-
turen. Jag hinner alltså med ett par
extra patienter. Under sommaren
var det betydligt intressantare och
framför allt roligare att studera fem-
dygnsprognoserna för vädret än börs-
sidorna. Varje dag med 25 plusgrader
eller över kunde förväntas ge extra klirr
i kassan.

Det är ju inte bara det att värmen gynnar
genomströmningen, värme medför
också att en del gynekologiska problem
ökar. Svamp i underlivet frodas med
värme och bad. Det kontinentala klima-
tet befrämjar också ett otvunget um-
gänge mellan könen, vilket kan med-
föra spridning av diverse bakterier och
virus som kräver påtitt av gynekolog.

Jag hörde vid en middagskonversa-
tion en lungläkare förebrå en framstå-
ende gynekolog som var notorisk röka-
re: »Om du visste vad jag vet så skulle
du sluta röka.« Gynekologens snabba
svar löd: »Om du visste vad jag vet så
skulle du upphöra med något annat.«
Bekräftelse av sagda står att finna
i statistik från Smittskyddsinstitutet,
där det framgår att antalet fall av kla-

mydia ökade med drygt 15 procent un-
der juni–augusti 2002 jämfört med året
innan, och antalet fall av syfilis för-
dubblades. Bara graviditeter och deras
komplikationer kan sysselsätta rätt
många gynekologer på heltid i Stock-
holm.

Som framgått har jag nu avslöjat en
affärshemlighet som de flesta andra 
privatgynekologer inte förstått. Istället
för att stänga på sommaren ska man
resursförstärka. Dessutom får man
pluspoäng av beställaren Landstinget
när man har sommaröppet.

Efter denna sommar är vår revisor
mycket nöjd med vad vi åstadkommit.
Om vi har sett början på en bestående
klimatförändring ser framtiden ljus ut
för företaget »Gynna Mig AB«.

Folke Flam

Stockholm

Solen skiner över gynekologerna


