Karlskrona LäkareFörening är en anrik förening som samlar Blekinges läkare för att umgås
under trevliga former utanför jobbet, höra om medicinska nyheter, upprätthålla medicinsk
kompetens med tvärfacklig inriktning samt hålla klinikövergripande diskussioner. Föreningen
har haft regelbundna möten sedan 1857 vilket gör oss till en Sveriges äldsta läkareföreningar. Vi
är även representerade i Svenska Läkaresällskapet.
I år har jag – Dag Benoni, ÖL Anestesi – fått förtroendet och äran att vara ordförande för
föreningen. Min plan är att försöka ha en bred vetenskaplig inriktning på våra möten utifrån ett
anestesiologiskt-/IVA-mässigt perspektiv. Under 2019 kommer 6 ordinarie möten att hållas –
planerna för dessa anslås/kommer att anslås på hemsidan. Vi kommer också att ”återuppväcka”
en gammal tradition med att be inbjudna föreläsare även hålla föreläsningar för all personal på
sjukhuset eftermiddagarna före KLF:s ordinarie möten. Dessa eftermiddagsföreläsningar
kommer innehållsmässigt att vara skilda från KLF-föreläsningarna så det finns all anledning att
gå på båda!
Nytt för i år är att vi av ekonomiska skäl kommer att – utöver årlig medlemsavgift - även ta en
avgift för mat och dryck i samband med våra möten. Detta innebär att man i samband med
anmälan till mötena även betalar in en anmälningsavgift motsvarande:
-50:- för smörgås och lättöl/vatten vid samling 18:30 + föreläsning
-100:- för smörgås och lättöl/vatten vid samling 18:30 + föreläsning + middag
Anledningen till detta är att vi tyvärr haft svårare de senaste åren att hitta värdar för våra möten
och är därför funnit oss tvungna ta ut en anmälningsavgift från alla deltagare. Eftersom
Officersmässen debiterar oss per beställd portion innebär det också att om du - efter att ha betalt
in anmälningsavgift för ett möte - lämnar återbud efter det att våra beställningar är lagda hos
Officersmässen tyvärr inte kan räkna med att få anmälningsavgiften tillbaka……
Vid middagen kommer vatten att vara måltidsdryck och vill man ha vin/öl kan man köpa det via
baren.
Under våren 2019 är följande föreläsare inplanerade:
190207
Chefläkare Pelle Gustafsson, LÖF/patientsäkerhet
”Patientsäkerheten i Sverige – har det hänt något sen senast?”
Pelle Gustafsson är docent i ortopedi och har ett förflutet som klinikchef och stf. klinikchef på
ortopedklinikerna vid Lunds och sedermera Skånes Universitetssjukhus. Sedan 2012 är han
chefläkare på LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) där han bl.a. är ansvarig för
skadeförebyggande patientarbete. Pelle har en mycket bred kunskap inom patientsäkerhetsarbete
och hans föreläsningar är populära och ger en god inblick i både teoretisk såväl som praktiskt
tillämpbar patientsäkerhet.

190307
Överläkare Olaf Gräbel, Chef Smärtcentrum på Östra Sjukhuset, Göteborg
”Akut och långvarig smärta –”tricks of the trade””
Olaf utbildade sig till Anestesiläkare i Karlskrona innan han – tyvärr - flyttade till Göteborg. Där
har han skaffat sig en bred kompetens med särskild inriktning mot smärta och smärtbehandling.
Han är nybliven sektionschef för Smärtcentrum på Östra sjukhuset och föreläser för oss om
behandling av akut och kronisk smärta inkl. hur man på bästa sätt bemöter patienter med
långvarig smärta.
190404
Överläkare Hans Friberg, Centrum för Hjärtstopp/ Lunds Universitet
”Vård efter hjärtstopp och uppföljning av överlevare & anhöriga”
Hans Friberg är docent inom anestesi och intensivvård och tjänstgör på Anestesikliniken på
Skånes Universitetssjukhus. Utöver detta är han även projektledare vid ”Centrum för hjärtstopp”
vid Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet där han står bakom en omfattande forskning
kring eftervård efter hjärtstopp - ett ämne han kommer att belysa i sitt föredrag.
Betalning av medlemsavgifter och anmälningsavgifter till mötena sker enklast via Swish
123 540 38 94 (även om sedvanligt Pg (11 37 53-8) självklart också kan användas…..)
Avslutningsvis vill jag bara återge §9 i Föreningens konstituerande mötesprotokoll anno 1857:

”Ordinarie sammankomster, hvilka av alla, som ej äro af förfall hindrade, böra bevistas…..”
Så det är bara för alla kollegor att mangrant anmäla sig till föreningens möten och leva upp till
våra kollegiala förfäders förväntningar!
Väl mött !!

Dag Benoni
dag.benoni@ltblekinge.se
alt 0455-73 52 59 (jobb)

