
Åke Wennmalm: Sjukvårdens hantering av
läkemedels miljöeffekter
Ingrid Eckerman: Alternativ till läkemedels-
behandling. Vilken effekt har rådgivning om
livsstilsförändringar? Hur motiverar man pa-
tienten till förändring?
För ytterligare information, se webbplatsen:
www.dnsy.se/lfm
Anmälan görs per e-post:
ingrid@eckerman.nu
Sista anmälningsdag är den 2 september

Grundläggande kurs i ekokardiografi med
perioperativ inriktning, 26–28 september,
Örebro, i arrangemang av thoraxkliniken i
samverkan med fysiologiska kliniken, Uni-
versitetssjukhuset i Örebro
Målgruppen är läkare med intresse för peri-
operativ ekokardiografi, såväl ST-läkare
som specialister
Kursinnehåll
Kursen omfattar transtorakal och transesofa-
geal ekokardiografi med speciell inriktning
på det perioperativa skedet
Praktisk träning av transtorakal ekokardio-
grafi. Genomgång av hjärtfunktion samt vär-
dering av klaffel
Workshop med praktiska hemodynamiska
beräkningsövningar. Rikligt med fallbe-
skrivningar
Kursansvariga: Birger Axelsson och Philip
Lund
För information och program, se webbplat-
sen: www.echoinorebro.se eller ta kontakt
per e-post: birger.axelsson@orebroll.se,
philip.lund@orebroll.se
Sista anmälningsdag är den 5 september

Svensk internmedicinsk förening arrange-
rar fortbildningsvecka 26–30 september i
Västerås 
Fortbildningsveckan syftar till att ge en bred
uppdatering inom internmedicinens praktis-
ka och kliniska kunskapsfront
I programmet varvas state-of-the-art-före-
läsningar med praktiska fallseminarier i
mindre grupper för att möjliggöra givande
diskussioner och social samvaro
Detaljerat program och anmälningsblankett
finns att hämta på webbplatsen: www.sim.nu
Kursen är godkänd av IPULS

Prehospitalt medicinskt omhändertagan-
de vid C-händelse, kurs (10:11) 18–21 ok-
tober, i arrangemang av DEMC på uppdrag
av Socialstyrelsen
Ytterligare information lämnas på webb-
platsen: www.socialstyrelsen.se/Amnesord/
krisberedskap
Sista anmälningsdag är den 12 september.
Deltagandet är kostnadsfritt

8th European Health Forum Gastein 2005,
October 5–8, Bad Gastein, Salzburg, Austria
Further information: European Health Fo-
rum, website: www.ehfg.org or e-mail:
info@ehfg.org

Complications in arthroscopic surgery,
international symposium, November 3–4,
Roskilde, Denmark, arranged by The Danish
Society for Arthroscopic Surgery and Sports-
traumatology
Main topics:
• Iatrogenous lesions to vital structures and

peroperative lesions to articular structures
• Pitfalls and complications in arthroscopic

surgery in the shoulder, knee and ankle
joints

• Complications in endoscopic extraarticu-
lar surgery

• Legal consequences of complications
• Complications to general anaesthesia and

the different types of regional analgesia.
• Postoperative intraarticular infection
• Deep venous thrombosis
• Arthrofibrosis – how to treat the stiff joint
• Instrumental breakdown
• Implant failure
For further information and programme, see
website: www.saks.nu

Smärta och smärtbehandling hos barn,
internatkurs för läkare 17–18 november,
Djurönäsets konferenscenter i Stockholms
skärgård. arrangerad av smärtbehandlings-
enheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Föreläsare: Gunnar L Olsson, Stefan Lunde-
berg, Margareta von Heijne, Marianne Se-
gerberg, Anders Lindberg, Rikard Wicksell
och Josefin Ahlqvist
Dag 1 är inriktad på fysiologi, smärtskattning,
farmakologisk behandling av akut smärta och
procedursmärta
Dag 2 ges mer ingående utbildning om be-
dömning och behandling av långvariga
smärttillstånd hos barn och ungdomar
Ur kursinnehållet
Smärtfysiologi – nervsystemets uppbyggnad
och utveckling
Smärtskattning – åldersanpassad bedömning
av smärta
Farmakologi – vilka läkemedel kan använ-
das till barn, val av behandlingsstrategi
Smärtbehandling i praktiken – behandling
av akut smärta, procedursmärta och postope-
rativ smärta
Utredning av långvarig smärta
Farmakologisk intervention vid långvariga
smärttillstånd 
Beteendemedicin – en helhetssyn på långva-
rig smärta och rehabilitering
Kognitiv beteendeterapi i beteendemedi-
cinsk smärtrehabilitering
Läkarens roll i en beteendemedicinsk smärt-
rehabilitering av unga patienter
Fallbeskrivningar
När det inte går som man tänkt sig – kliniska
svårigheter

För ytterligare information och anmälan,
kontakta Ingrid Olsson (kurssekreterare), tel
08-517 773 91, e-post:
ingrid.m.olsson@karolinska.se eller Stefan
Lundeberg (kursledare), tel 08-517 772 71,
e-post: stefan.lundeberg@karolinska.se
Sista anmälningsdag är den 13 oktober. An-
talet platser är begränsat
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