Program Karlskrona Läkarförening hösten 2018
Torsdag 27 september
“Utmaningar med globala katastrofmedicinska insatser”
Johan von Schreeb MD, PhD, Docent. Specialist i allmän kirurgi och katastrofmedicin
Centre for Research on Health Care in Disasters, Karolinska Institutet.
Johan von Schreeb är en av grundarna till svenska Läkare Utan Gränser. Han har mer än 25 år
erfarenhet från katastrofmedicinska insatser globalt. Han leder kunskapscentrum i
katastrostrofmedicin vid Karolinska Institutet där han bedriver forskning och utbildning inom
ämnet global katastrofmedicin. Centret är ett samarbetscentrum för Världshälsoorganisationen
WHO med vilken Johan regelbundet arbetar.
Han kommer i sin presentation förklara de utmaningar sjukvården och dess personal måste
kunna hantera vid en katastrof och hur insatser för att rädda så många som möjligt trots
knappa resurser bör vara utformade
Torsdag 25 oktober
“I nationens tjänst - hur är det att jobba i utlandsstyrkan”
Barbro Lagercrantz MD. Narkosläkare vid Blekingesjukhuset 1974-88, ambulansöverläkare
1987-88 samt 2005-2006, Marinöverläkare inkl. dyk- och flygmedicin 1988 - 2013.
Med sina 15 uppdrag i utlandet ((Kosovo, Afghanistan, Kongo, Liberia, Tchad, Adenviken
samt resor med HMS Carlskrona och skonerterna) har hon mycket spännande att berätta. Hon
kommer också ge oss en inblick i vardagslivet när man är på uppdrag i nationens tjänst.
Torsdag 29 November
“Mikrokirurgi - multipotent teknik för svåra rekonstruktioner - personliga
erfarenheter”
Ingemar Fogdestam MD, PhD. Efter tre intrycksfyllda år på Högre Allmänna Läroverket i
Karlskrona, studentexamen 1961 vid det då helt nya gymnasiet i Ronneby. Medicinstudium i
Göteborg med tidiga underläkar- vikariat i thorax- och allmänkirurgi på Sahlgrenska. Började
som nylegitimerad 1969 på Plastikkirurgen, interfolierat med randutbildning i kirurgi och
narkos i Eskilstuna. Avhandling i experimentell sårläkning (Delayed Primary Closure) med
delarbeten från Aarhus, Göteborg och Åbo samt disputation i Göteborg 1980. Däremellan,
1977, experimentell och klinisk utbildning i mikrokirurgi vid St Vincent´s Hospital i
Melbourne. 1978-1980 intensivt skede med etablering av mikrokirurgiskt centrum med
replantationer och pionjära rekonstruktioner tillsammans med kollegan och vännen Dr
Richard Hamilton från Australien. 2001-2003 ansvarig för mikrokirurgi och
transsexualkirurgi (som gender dysphoria surg kallades då) vid Rikshospitalet i Oslo.
Militärt: Grundläggande försvarsmedicinutbildning, inklusive fallskärmsjägarutbildning, i
armén och sedan flygläkare i Försvarsmaktens Reserv.

