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Medicinska riksstämman 3-4 dec 2015
Stockholm Waterfront

Inte bara
för överläkare
På årets AT-stämma i mars sades det rakt ut: detta var

AT-läkarnas egen stämma, i stället för Riksstämman.
”Riksstämman, som överläkarna åker på i december,
medan ni” – det var en i överläkarålder som sa detta
– ”stannar hemma och håller avdelningen rullande.”
Jag vred mig i stolen. Var det på riktigt? Hade denna
person tittat i de senaste årens program? Hur kan hen i
så fall kalla det för Överläkarnas Stämma?
Jag har varit på Riksstämman två gånger som kandidat.

Det har varit lika delar glädje som ångestfyllda upplevelser. Det har varit så lite tid – så många oumbärliga
seminarier – och fortfarande ingen chans till kloning.
Det har pratats ebola, hälsopolitik, state-of-the-art, etik,
nya forskningsrön, recertifiering, AT:s vara eller icke
vara. Kandidatföreningen har delat ut sina pris för bästa
projektarbete och bästa vetenskapliga artikel.
Internationellt verkande organisationer som Läkare
utan gränser och Svenska Läkare mot kärnvapen har
varit på plats. Att jag ”bara var en liten kandidat” var
definitivt inget problem för kunskapsinhämtningen.
I år satsar SLS mer än någonsin. Inte bara är programmet
sprängfyllt med spännande talare – det är också gratis, inte
bara för Kandidatföreningens medlemmar, utan för alla
Läkaresällskapets medlemmar.
För det är detta som är själva tanken med Riksstämman:
att det är för alla. Från kandidat till pensionerad.
Inte sagt att AT-stämman eller Framtidens Specialistläkare inte är bra – det är de. Men Riksstämman är
något annat; mer än en utbildningskonferens, och långt
mer än ett överläkarjippo.
Behovet av en mötesplats för alla Sveriges läkare, från
alla landets hörn, specialiteter och kompetensnivåer, är
bevisligen stort. I en sådan kontext finns det inget som
heter Överläkarnas Stämma – det är lika mycket Kandidatens, Underläkarens eller Doktorandens stämma. Det
händer något annat där än på avgränsade konferenser.
Och det är därför det är två av årets mest spännande dagar.

Mia Engström, SLS Kandidatförening

Fritt inträde
för SLS medlemmar
till och med 15/11.
Medlemsavgift för
Med.stud: 100 kr/år
AT: 350 kr/år
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Läkarnas
mötesplats för kunskap & utveckling
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SNABBFAKTA OM
MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet
PARTNERS: Dagens Medicin, Folkhälsomyndigheten,
LIF, Socialstyrelsen och Vinnova.
NÄR & VAR: 3-4 dec 2015, Stockholm Waterfront
TEMA: Morgondagens vård och hälsa – utmaningar
och möjligheter.
PROGRAM: 80 programpunkter för läkare i alla stadier
av yrkeslivet, från student till färdig specialist.
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BRANSCHUTSTÄLLNING: Kunskapsutbyten,
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debatter,
posterutställning för studenter samt mingel.
PROGRAM & ANMÄLAN www.riksstamman.se
FACEBOOK /medicinskariksstamman
TWITTER #rix2015

Höjdpunkter ur årets program!
Vi & dom? Om behovet av ny
moral för den moderna människan
PC Jersild, Nina Rose

Ensamkommande flyktingbarn
- belastning eller tillgång
Lars Joelsson, Roya Rashidi,
Carl-Magnus Forslund,
Anna Jakobsson
Kost för en hållbar hälsa och värld
Bertil Hagström, Monika Pearson,
Line Gordon, Folke Tersman,
Gunhild A. Stordalen

Vår stund på jorden, om tiden och
livet som läkare
Ola Björgell

PÅ RIX 2015
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Missa inte Kandidatföreningens
arrangemang på Rix:
➜ Global Hälsa: Framtiden i våra händer
– vad skall vi göra med den?
➜ Patientsäkerhet för läkarstudenten
och AT-läkaren
➜ Studenter i klinisk praktik: etik,
juridik och pedagogik

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på
www.lipus.se (Lipus-nr 20150127).
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