
13.15 Lunch and poster session
Chairpersons: Carina Mallard, Robert Van-
nucci
14.15 Marianne Thoresen: Post-asphyctic
hypothermia: experimental and clinical ex-
perience
15.00 Frank van Bel: Neuroprotective inhi-
bition of nitric oxide and oxygen free radicals
15.45–16.00 Henrik Hagberg: Closing re-
marks
Further information: Annie Melin, The Swe-
dish Society of Medicine, tel 08-440 88 78,
fax 08-440 88 84, e-mail:
annie.melin@svls.se or website:  www.svls.se
Registration deadline is August 20

STRAMA-dag, tisdagen den 9 september,
Radisson SAS  Arlandia Hotel, Stockholm

Program
09.30 Otto Cars: Resistensutveckling i ett
globalt perspektiv
09.45–11.00 Ann Tammelin: Hur behandlar
vi hudinfektioner? Förekomst av  bakterier
och antibiotikaresistens vid kroniska sår
Börje Åkerlund: Erfarenheter från diabetes-
fotmottagning vid Huddinge Universitets-
sjukhus
Eva Melander: Behandlingsriktlinjer vid im-
petigo. Diskussion
11.20 Katarina Hedin: Vad vet vi om infek-
tioner på daghem? Presentation av en pågå-
ende STRAMA-studie
11.40 Mats Erntell: Hur används antibiotika
på sjukhus? Presentation av en pågående
STRAMA-studie
12.00 Karl Ekdahl: Smittskyddsboken
12.15 Otto Cars: SWEDRES 2002
12.30 Lunch
13.30 Sigvard Mölstad: Erfarenheter från
sjuksköterskeledd infektionsmottagning
13.50 Cecilia Stålsby Lundborg: Har antibi-
otikaförskrivningsmönstret ändrats i öppen-
vård?
14.10 Sigvard Mölstad, Åke Örtqvist: Hosta
och bronkit; när ska vi antibiotikabehandla? 
15.00–15.15 Eva Melander: Innebär antibio-
tikaresistens en ökad mortalitet? 
15.45 Seth-Olof Bergquist: Lokalt STRAMA-
arbete i förhållande till svensk handlingsplan
mot antibiotikaresistens – erfarenheter från
diskussioner med lokala STRAMA-grupper
16.00 Otto Cars: Vad vet svenska 10-åring-
ar om antibiotikaresistens? Resultat från en
kontrollerad studie med »edutainment«
Ytterligare information och anmälan: Kristi-
na Lundh, STRAMA, tel 08-31 36 10,
e-post: kristina.lundh@smi.ki.se
Sista anmälningsdag är den 26 augusti

Människan och den medicinska mång-
falden, skandinavisk forskningskonferens
om alternativ och komplementär medicin,
18–19 september, Loka Brunn, Grythyttan, i
arrangemang av Människors värde, hälsa och
vitaliserande processer, en forskningsprofil
vid Örebro universitet
Ytterligare information lämnas av Motzi
Eklöf, e-post: motzi.eklof@ioh.oru.se
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Det drar ihop sig till lunchrast. För-
middagen har varit jobbig men spän-
nande. Sex tolkpatienter bland alla
jourfall. Jag avslutade nyss ett samtal
med en 40-årig man med nydebuterad
diabetes. Dessförinnan var patienten en
kvinna med kronisk värk som visade
sig ha buktuberkulos. Vilken mångfald!
Och alla frågor – så många av dem
utan svar. Vi får vänta och se... Vi får
höras nästa vecka så ser vi hur du mår...

En patient väntar. Klockan är tjugo
minuter i tolv. Den apelsin jag slök på
»kafferasten« har sedan länge passerat
nedre magmunnen. Han är i 60-års-
åldern. Vi har träffats några gånger,
men det var ett tag sedan nu. Han ver-
kar trött men samtidigt förväntansfull.
Han har väntat i två månader.
– Jag skrev ner några punkter, säger
han och ger mig en handskriven lapp. 
– Berätta, börjar jag...

Allmänmedicin

PS. allehanda om varjehanda

Kristian Svenberg

Göteborg


