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� nytt om namn

Sture Forsgren är sedan den 1 juni an-
ställd somprofessor i anatomi vid insti-
tutionen för integrativmedicinsk biolo-
gi, Umeå universitet. Han disputerade
1982 och blev docent 1989, allt vidUmeå
universitet. Sedan 1976 har han varit
knuten till institutionen för anatomi
och anställdes 1982 somuniversitets-
lektor där.
Forsgrens forskning har tidigare varit

inriktad på bl a hjärtat och dess retled-
ningssystem, peptidinnehållande ner-
ver samt effekterna av strålbehandling
på tarm. På senare år har han publicerat
internationellt uppmärksammade fynd
när det gäller senor och sensmärtor, bl a
förekomst av nervsignalsubstanser i
senvävnaden.

Vid Lunds universitet har somdocenter
antagitsElizabeth Crang Svalenius i
omvårdnadmed reproduktiv hälsa,An-
ders Lindmark i hematologi,Karl
Lunsjö ochMartin Sundberg i ortope-
di, samt Ingvar Syk i kirurgi.

Svensk förening för obstetrik och gyne-
kologi (SFOG) har följande nya styrelse:
Charlotta Grunewald (ordförande),
Ulf Högberg (vice ordförande),Eva
Uustal Fornell (facklig sekreterare),
Lars-ÅkeMattsson (vetenskaplig se-
kreterare), Sven-Erik Olsson (skatt-
mästare),Marie Bixo (utbildningssek-
reterare),Anne Ekeryd-Andalen (re-
daktör),Måns Edlund (webmaster),
samtAnders Lagrelius och Sara Sun-
dén-Cullberg (ledamöter).

Nils Thyresson, Uppsala, 92 år, död 21
juni

� specialistnytt

Vid examination för frivillig specialist-
examen i njurmedicin har följande per-
soner godkänts:Anna Fagergren,
Stockholm,Boa Grönros, Stockholm,
OsamaRayyes, Hässleholm,Vytis
Verba, Uppsala, samtUlf Åhman,
Stockholm.

ÅkeWibergs stiftelse delar ut anslag till
(1) vetenskaplig forskning inommedicin
samt humaniora i vidmening, (2) sådan
vård och fostran som främjas genomor-
ganisationer och institutioner, samt (3)
utbildning sombedrivs av skolor inklu-
sive förskolor och andra undervisnings-
institutioner.
Ansökan görs via stiftelsenswebb-

plats ‹www.ake-wiberg.com›. Ansökan
ska ha inkommit senast den 15 septem-
ber.

� kalendarium
Vadå IPULS? Utbildningskatalogen och
mer därtill ...En del av kongressen
Framtidens specialistläkare, fredagen
den 12 september, kl 08.30–12.00,Mal-
mömässan
Programmet innehåller information
ochworkshop om IPULS,Metis och
Kompetensportföljen, utbudet i utbild-
ningskatalogen och kursbevakningen
För anmälan och ytterligare informa-
tion, se ‹www.framtidenslakare.se›

Svenskt smärtforum, årsmöte 14–15 ok-
tober, Uppsala
Mötet tillägnas Staffan Arnér för att
hedra hans stora ochmångåriga insatser
för smärtbehandlingen i Sverige
Program
TISDAGENden 14 oktober
09.00Registrering
10.00Marcelo Rivano (ordförande),
TorstenGordh:Mötets öppnande
10.10 TorstenGordh: Kronisk smärta –
en neurodegenerativ sjukdommed ge-
netisk grund?
10.40Annica Rhodin: Smärtpatienter
med läkemedelsberoende. Hur hjälper
vi dem?
11.15 Eva Britt Hysing:Multiprofessio-
nellt rehabiliteringsprogram för patien-
termed svår kronisk smärtproblematik
– hur gör vi i Uppsala?
12.00Lunch
13.15 AndersWåhlstedt: Ryggmärgssti-
mulering och perifer nervstimulering –
vilka patienter kan få hjälp?
13.45Magnus Peterson,Clas Linnman:
Kan vi »se« smärta och specifika smärt-
mekanismermedPET-teknik?
14.15–14.45Marcelo Rivano,Torsten
Gordhmfl: Nu är det dags! Ometable-
ringen av Svenskt smärtforum somen
nationell förening inom IASP
15.30–17.00Årsmöte
18.30Festmiddag i Rikssalen, Uppsala
slott

ONSDAGENden 15 oktober
09.00Hillevi Buch:When pain remains:
appraisals and adaption
09.30Mathilda Björk: Smärta vid reu-
matoid artrit – vanligtmen bortglömt?
10.00–10.30Eva-MajMalmström: Cer-
vical influence on dizziness and orienta-
tion
11.15 JakobWalldén: Hur påverkar
opioidermagsäckensmotilitet?
11.45KerstinWikströmEne: Smärtbe-
handling efter prostataoperation kan
förbättras
12.15Lunch
13.45HaniHattar: Smärta och kultur-
krockar i vården
14.30 LanceMcCracken: The chronic
pain patient – acceptance and commit-
ment – howdoes it work?
15.15–15.45 Sammanfattande diskussio-
ner och utvärdering
Anmälan görs via
‹www.svensktsmartforum.se›
För ytterligare information, kontakta
e-post: torsten.gordh@akademiska.se

Obesity – origins, consequences and
treatment, Berzelius symposium76, Oc-
tober 23–24, Umeå
Organising committee:TommyOlsson,
Helena Edlund,Paul Franks,Caroline
Mellberg ochMats Ryberg
For further information, see
‹www.svls.se/berzelius/5776.cs› or
contact AnnieMelin, e-mail:
annie.melin@sls.se

5th Øresund symposium on clinical
skills training, December 3, Copenha-
gen
The aims of the symposium are to
describe and discuss:
• Quality and development of skills
training

• Retention and transfer of learning
from simulation-based training

• Impact of training on clinical care
• Criterion-based training and assess-
ment

Keynote speakers:RichardMSatava,
PeterHCosman,AnnaMartling andAn-
ders Bergenfelz
For further information and registra-
tion, see ‹www.oresundsymposium.dk›,
contact e-mail: cesu@rh.regionh.dk or
phone +45 35 45 54 04
Attendance is free of charge. Deadline
for registration isNovember 7
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� SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«
från våra läsare. Skriv och berätta om per-
soner på nya jobb eller uppdrag, vilka
som fått utmärkelser, stipendier eller
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.


