Välkomna till ett blandat år i Karlskrona Läkarförening 2018
I år har vi valt att ha ett delat ordförandeskap, men då formaliteterna inte tillåter ett sådant
arrangemang så blir Pernilla Engström ordförande och Pähr Engström vice ordförande. Dock
kommer vi i praktiken att dela på ansvaret.
Karlskrona läkarförening är en anrik förening som samlar Karlskronas läkare och apotekare för
att höra om medicinska nyheter och ge möjlighet till diskussioner med läkare från andra
specialiteteter, något som är allt viktigare i den subspecialicerade vård som vi arbetar inom.
Föreningen startades 1857 och har därefter haft regelbundna vetenskapliga sammankomster.
Vi planerar 6 möten, 3 under våren samt 3 till hösten och första halvan av året blir gynekologiskt
inspirerat. Under hösten kommer vi att ha ortopediskt inspirerade föreläsningar.
Först ut Torsdagen 25/1 blir Barbara och Göran Sevallsson båda överläkare i psykiatrin samt
Agnes Lindeberg barnmorska, att berätta för oss om hur man arbetar på den Sexologiska
mottagningen.
Nästa föredragshållare som kommer hit är karlskronasonen Mats Brännström Professor,
Sahlgenska Universitetsjukhuset, som kommer och föreläser om ”Livmodertransplantation- från
ide till klinisk verklighet”. Detta blir torsdagen 22/3. Efter att ha tagit del av dessa spännande
forskningsresultat där en mycket stark barnlängtan ligger i fokus byter vi tvärt område till där en
stark önskan om att INTE bli gravid ligger i fokus. Den 26/4 kommer Kristina Gemzell
Danielsson, Professor, KI och ordförande i WHO collaborating Centre for research in human
reproduction, att föreläsa om ”Effektiva preventivmedel och säkra aborter-en förutsättning för
god reproduktiv hälsa”.
Under hösten kommer 3 vetenskapliga möten att hållas men programmet presenteras senare
under våren. Datum att boka in i sin kalender för hösten är 27/9, 25/10 och 22/11.
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Årets medlemsavgift på 200 kr inbetalas vänligen på PG 11 37 53-8. För avsides bosatta dock 100 kr.
För mer information se Karlskrona läkarförenings hemsida samt facebook

www.k-lf.se
www.facebook.com/karlskronalakareforening

