
Fondmedel till stöd
för njurmedicinsk forskning

Svensk njurmedicinsk förenings forsknings-
och utbildningsfond förklarar härmed ett be-
lopp om 50 000 kr till ansökan ledigt. Fon-
dens ändamål är att främja njurmedicinsk
forskning och utbildning genom bidrag till
framför allt kliniska forskningsprojekt samt
studieresor utanför landet. Endast personer
som vid ansökningstillfället är medlemmar i
Svensk njurmedicinsk förening kan erhålla
birag ur fonden. I första hand kommer yngre
ograduerade forskare att stödjas.

Ansökan skall avfattas på särskilt formu-
lär, som efter skriftlig rekvisition tillhanda-
hålles från Inger Claesson, kliniken för njur-
medicin och transplantation, Universitets-
sjukhuset MAS, 205 02 Malmö. Ansökan
skall insändas i 10 exemplar och senast den
15 november ha inkommit till Svensk njur-
medicinsk förening under ovanstående
adress. Till ansökan skall bifogas en kort 
redogörelse för tidigare erhållet bidrag. •

Bidrag för forskning
inom ortopedisk medicin

Ann-Mari och Ragnar Hemborgs minnes-
fond främjar vetenskaplig forskning inom
den ortopediska medicinens område. Forsk-
ningsbidrag på sammanlagt 100 000 kr finns
att söka  för utdelning 2004. Sista dag för an-
sökan är den 10 december 2003. 
För ytterligare information, se webbplatsen:
www.hemborgsfond.se/ •

Karolinska institutet,
AT-prov 2004

Kommande Sista
AT-prov anmälningsdag:
27 februari 6 februari
7 maj 16 april
27 augusti 6 augusti
12 november 22 oktober

Provtiden är 5 timmar, kl 09.00–14.00. Möj-
lighet till dispens från den muntliga exami-
nationen kan fås genom s k sit-in med hand-
ledare under AT-perioden.

Anmälnings- och informationsmaterial
finns att hämta hos AT-blockansvarig per-
sonaladministratör på sjukhusens personal-
avdelningar och sjukhusbiblioteken samt via
webbplatsen: www.info.ki.se under utbild-
ning. •

Blanketter via 
Socialstyrelsens hemsida

Socialstyrelsens blanketter för ansökan om
läkarlegitimation, specialistkompetens och
tillstånd att arbeta som läkare i Sverige finns
nu att hämta i pdf-format från Socialstyrel-
sens webbplats:
www.sos.se/hs/bu/lakare/lakare.htm •

❙ ❙ Kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, årshögtid tis-
dagen den 28 oktober, kl 17.00–19.00 (OBS
tiden), Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Thomas Ihre: Högtidsföreläsning. Kirurgi
och placebo
Ytterligare information lämnas av Christina
Plöen, tel 08-440 88 74, e-post:
christina.ploen@svls.se

Organdonation, seminarium onsdagen den
12 november, kl 13.00–16.00, Nanna Svartz
auditorium, Karolinska sjukhuset, Stock-
holm i arrangemang av Karolinska sjukhu-
sets etikråd
Medverkande: Johan Frostegård (modera-
tor), Håkan Gäbel, Anders  Nydahl, Ingela
Fehrman Ekholm, Maria Söderkvist, Anna
Eriksson
Ytterligare information: Marie Chenik, tel
08-517 717 03, 073-978 91 95 eller e-post:
marie.chenik@ks.se
Deltagandet är kostnadsfritt. Ingen föranmä-
lan krävs

Långvariga smärttillstånd hos barn och
ungdom – interdiciplinärt behandlingsarbete
vid smärttillstånd av oklar orsak, konferens
20–21 november, Landstingshuset, Umeå,
arrangerad av Barnsmärtteamet vid Norr-
lands Universitetssjukhus i samarbete med
personalutvecklingsenheten och Svensk barn-
smärtförening
Konferensen vänder sig till personal inom
barnsjukvården, skolhälsovården, primär-
vården och vid smärtenheter

Program
TORSDAG 20 november
Moderator: Maggie Wendelius
09.00 Samling
09.30 Inledning
10.00–10.30 Solveig Petersen: Är det vanligt
med långvariga smärttillstånd hos barn?
10.45 Gösta Alfvén: Stress, hormoner, emo-
tioner och återkommande smärta hos barn
11.15 Katarina Laurell: Huvudvärk hos barn
och ungdomar – ett tilltagande problem?
12.00–12.30 Per Fransson: Psykologens roll
i smärtteamet
13.30 J Södersten, K Sihlén: Utvärderings-
instrument vid smärtbehandling
14.00 Christopher Eccleston: Successful
pain treatment in Bath
16.30 Avslutning och summering
19.00 Middag med underhållning

FREDAG 21 november
Moderator: Mats Karling
08.30 Barbro Thurfjell, Birgitta Johansson
Niemelä: Behandlingsarbete med kognitiv
systemisk inriktning
09.30–10.00 Gunnar Olsson: Smärtbehand-
ling vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
10.30 Gösta Alfvén: Återkommande mag-
smärtor, synpunkter på orsak, diagnos och
behandling

11.30–12.00 Barnsmärtteamet vid Norrlands
Universitetssjukhus: Smärtbehandling enligt
Umeåmodellen
13.00–15.00 Gruppdiskussioner
15.45 Sammanfattning
16.15 Avslutning och summering

Ytterligare information och anmälan: Ingrid
Larsson, tel 090-785 16 89, eller Caroline
Tellhammar, tel 090-785 21 09
Sista anmälningsdag är den 1 november

Obstetrik och juridik – vetenskap och be-
prövad erfarenhet, seminarium den 19 no-
vember, Svenska Läkaresällskapet, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrange-
mang av Institutet för medicinsk rätt (IMR)
Vilka är de juridiska kraven på läkare och
barnmorskor? Vilka kvalitetsnormer gäller?

Program
09.30 Registrering
10.15 Ulf H Fröberg: Regelverket om veten-
skap och beprövad erfarenhet inom obstet-
risk verksamhet
11.00 Riskronden, Socialstyrelsen, presente-
rar Lex Maria och obstetrisk verksamhet
11.45–12.30 Lars-Åke Johnsson: HSAN och
den juridiska bedömningen av medicinsk
verksamhet
13.30 Åsa Ekman, Magnus Westgren: Soci-
alstyrelsens vetenskapliga råd om vetenskap
och beprövad erfarenhet inom obstetrisk
verksamhet
14.15–15.00 Gunvor Ekman Ordeberg:
HSANs föredragande om vetenskap och be-
prövad erfarenhet inom obstetrisk verksam-
het
15.30–16.15 Annica Lindqvist: Kvalitets-
säkringsarbete och riskhantering

För ytterligare information och anmälan,
kontakta Patrik Sundström, tel 08-731 51 68,
e-post: patrik.sundstrom@imrab.se eller be-
sök webbplatsen: www.imrab.se

Geriatrik och juridik – vetenskap och be-
prövad erfarenhet, seminarium den 20 no-
vember, Svenska Läkaresällskapet, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrange-
mang av Institutet för medicinsk rätt (IMR)
Vilka är de juridiska kraven på läkare och
sjuksköterskor? Vilka kvalitetsnormer gäl-
ler?

Program
09.30 Registrering
10.15 Annica Lindqvist: Kvalitetssäkringsar-
bete och riskhantering
11.00 Riskronden, Socialstyrelsen, presente-
rar Lex Maria och geriatrisk verksamhet
11.45–12.30 Annica Marcus: HSAN och den
juridiska bedömningen av medicinsk verk-
samhet
13.30–15.00 Åsa Ekman, Bertil Steen: Soci-
alstyrelsens vetenskapliga råd om vetenskap
och beprövad erfarenhet inom geriatrisk
verksamhet
15.30–16.15 Ulf H Fröberg: Regelverket om
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vetenskap och beprövad erfarenhet inom ge-
riatrisk verksamhet
För ytterligare information och anmälan,
kontakta Patrik Sundström, tel 08-731 51 68,
e-post: patrik.sundstrom@imrab.se eller be-
sök webbplatsen: www.imrab.se

Förstå och hantera röster, ett nytt sätt att
hjälpa människor som plågas av röster, hel-
dagskonferens om teori och praktik den 21
november, Stockholm, i arrangemang av
Psykiatrin södra i Stockholm och Riksför-
bundet för social och mental hälsa i samarbe-
te med Svenska föreningen för psykisk hälsa

Program
09.00 Jan-Olof Forsén, Filipe Costa: Inled-
ning
09.15–10.00 Alain Topor: Brukarnas hante-
ringsarbete vid återhämtning
10.30–12.00 Marius Romme: Making sense
of voices
13.00–14.00 Ami Rohnitz, Siv Wetterberg:
Rösträtt i praktiken
14.30 Solveig Beale m fl: Att hantera röster i
psykiatrin – vårdpersonal och brukare berät-
tar om sina erfarenheter
15.00–16.00 Sandra Escher: Voices of chil-
dren

Ytterligare information: Gisela Hammarberg
och Kjell Broström, tel 08-772 33 60, e-post:
gisela.hammarberg@rsmh.se
Sista anmälningsdag är den 11 november

Ögonkirurgi – en fantastisk utveckling,
föreläsning tisdagen den 25 november, kl
16.30, föreläsningssal 03, ingång G, Sophia-
hemmet, Stockholm, i arrangemang av
Forskningsnämnden och Stiftelsen för pati-
entnära forskning vid Sophiahemmet
Föreläsare: Bo Philipson
Föreläsningen är öppen för alla intresserade

Basal laparoskopi, kurs tisdagen den 25 
november, akut- och katastrofmedicinskt
centrum, DEMC, Södersjukhuset, Stock-
holm
Kursen vänder sig till kirurger och opera-
tionssköterskor som börjat med laparosko-
piska ingrepp. Praktiska övningar på försöks-
djur ingår
Kursansvarig: Claes Söderlund

Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Samling, in-
troduktion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparosko-
piska tekniken
09.45–10.30 S Linder: »Akut buk«, append-
ektomi
10.40–11.30 S Ahlengärd: Lagar, förord-
ningar och etik vid användning av försöks-
djur
12.00 C Börjesson, F Theo: Instrumentge-
nomgång, utrustning
T Svensson: Genomgång av videostapling,
kamera

12.30 Praktiska övningar på försöksdjur
Handledare: C Söderlund, L Engström, S
Linder, L Margolin, G Ristner
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video)
C Börjesson, F Teo, T Svensson: Instrument-
genomgång, övrig utrustning samt medi-
cinsk säkerhet för sjuksköterskor
17.15 C Söderlund: Avslutande genomgång

Anmälan görs till Gunilla Ristner, DEMC,
Södersjukhuset, 118 83 Stockholm, fax 08-
616 19 45. Anmälningsblankett hämtas via
webbplatsen: www.svls.se/sektioner/skf/
Ytterligare information: Claes Söderlund, tel
08-616 19 45 eller 08-718 44 98, e-post:
Claes.soderlund@kirurg.SOS.sll.se

Handikapp och bioetik, konferens freda-
gen den 5 december, Rosenbad Konferens-
center, Stockholm, i arrangemang av Statens
medicinsk-etiska råd, SMER

Program
FREDAG 5 december
08.45 Registrering
09.30 Daniel Tarschys: Välkomsthälsning
09.35 Göran Hermerén (moderator): Inled-
ning
09.45 Magnus Tideman: Normal – avvikan-
de, individ – samhälle, vi och dom – om olika
perspektiv på handikapp
10.05 Vilhelm Ekensteen: På väg mot ett
medborgarskap?
10.25 Jan Wahlström: Genetikens möjlighe-
ter – fakta och fantasier 
11.00–11.30 Inga Sanner: Att styra livet – ett
idéhistoriskt perspektiv
12.30 Lars Lindberg: Samhälle och identitet 
12.50 Barbro Gregorson: DHRs syn på
fosterdiagnostik, människovärde och den
nya genetiken 
13.10 Marie Johannesson: Fosterdiagnostik
vid cystisk fibros 
13.30–13.50 Anders Olauson: Familje-
aspekter
14.20 Christian Munthe: Etisk analys 
14.40 Avslutande samtal med panel och
publik under ledning av dagens moderator
Paneldeltagare: Sture Gustafson, Torbjörn
Tännsjö, Anna Larsson, Ingrid Andersson
15.55–16.00 Daniel Tarschys: Avslutning 

Ytterligare information lämnas av Birgitta
Sjöö, tel 08-405 41 18, e-post:
birgitta.sjoo@social.ministry.se eller Lotta
Eriksson, tel 08-405 27 58, e-post:
lotta.eriksson@social.ministry
Information kan även hämtas från webbplat-
sen: www.smer.se
Sista anmälningsdag är den 14 november

Värkstadskurs, 28–29 januari 2004, Stock-
holm, med gruppsamtal kring ett pedago-
giskt koncept för rehabilitering av smärtpati-
enter
För ytterligare information, kontakta Gunilla
Brattberg, tel och fax 08-33 67 89, e-post:
gunilla.brattberg@varkstaden.se

Träning i allmänmedicinsk kompetens-
värdering, kurs 12–14 januari 2004, Huss-
borgs herrgård, Ljungaverk, arrangerad av
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
Kursen vänder sig till studierektorer, handle-
dare och erfarna familjeläkare. Examinatorer
bör gå kursen minst vart fjärde år
Ytterligare upplysningar: Ylva Johansson,
Vårdcentralen Centrum, 852 34 Sundsvall,
tel 060-18 24 00, e-post:
ylva.johansson@lvn.se

SADE-kursen 2004, 12–16 januari (vecka 2) 
Kursen består av en praktisk del (3 dagar) vid
något etablerat Skandinaviskt endoskopicen-
ter samt en teoretisk del (2 dagar) som hålls i
Göteborg
Programmet avhandlar bl a tekniska kolo-
skopiproblem, anläggning av stentar, endo-
skopisk refluxbehandling och tunntarmsdia-
gnostik
Anmälan görs på webbplatsen:
www.arrangorerna-vast.se

NUGA 20 år, Nordisk urogynekologisk ar-
betsgrupp, årsmöte 23–24 januari 2004,
Rådhuset, Malmö
Inbjudan med program kommer att skickas
ut till tidigare deltagare samt landets kvin-
nokliniker under oktober månad (kan även
erhållas genom Cecilia Delshammar, e-post:
Cecilia.Delshammar@Pfizer.com

Laparoskopisk gallvägskirurgi, kurs 10–
11 mars 2004, Sundsvall, arrangerad av kir-
urgiska kliniken, Sundsvalls sjukhus, i sam-
arbete med Gunnar Edlund, kirurgiska klini-
ken, Östersunds sjukhus
Målgrupp: Kursen vänder sig till hela opera-
tionslag med betoning på teamtänkande
Innehåll: Inledande teoripass följt av opera-
tion på patienter under handledning. Vid var-
je kurs finns plats för två operationslag
Ytterligare information och anmälan: Artur
Jänes (e-post: Artur.Janes@lvn.se) eller Yu-
cel Cengiz (e-post: y.cengiz@swipnet.se),
kirurgkliniken, tel 060-18 10 00 (vx)
Sista anmälningsdag är den 20 januari

13th IUSTI Asia Pacific congress, July 6–9,
2004, Chiangmai, Thailand
Topics:
• Sexually transmitted infection and HIV re-

lated to obstetrics and gynecology
• Sexually transmitted infection and HIV re-

lated to pediatrics
• Sexually transmitted infection and HIV re-

lated to dermatology and adulthood
• Community based HIV and AIDS, includ-

ing field trip
• Sociocultural issues 
• Psychosocial and psychobehavioral aspects
• Law and ethical consideration
• Sexual and reproductive health
For further information, see website:
www.cottisa.org/
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