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■ nytt om namn

Carl-Gustav Groth, professor emeri-
tus vid Karolinska institutet, har tillde-

lats American Society
of Transplant Sur-
geons förnämsta pris,
Pioneer Award. Priset
delas ut till transplan-
tationsforskare som
gjort särskilt viktiga in-
satser under trans-
plantationskirurgins
tidiga år, och som visat

framstående ledaregenskaper. 
Groth har gjort betydelsefulla pion-

järinsatser särskilt beträffande trans-
plantation av njure, lever och bukpotts-
körtel, och han har en publikationslista
på cirka 700 vetenskapliga artiklar. Pri-
set, som är på 25 000 dollar, delades ut
vid föreningens kongress i Montreal i
juni i år.

Birgitta Carlsson tillträder den 1 okto-
ber en överläkartjänst vid medicinklini-
ken, Oskarshamns sjukhus.
Peter Andersson är sedan den 1 sep-
tember förordnad som överläkare vid
Blekingesjukhuset med placering på
basenhet kirurgi.

Hans Bäck, Göteborg, 59 år, död 30 juli
Göran Eklund, Uppsala, 70 år, död 7
juli
Bengt Liliequist, Umeå, 85 år, död 19
augusti
Bjarne Rye, Luleå, 57 år, död 10 juli

■ disputationer

29 augusti, onkologi, Linköpings uni-
versitet: Molecular studies of irradia-
tion and SN-38 on colorectal cancer
(Åsa Wallin). Fakultetsopponent: Peter
Naredi.

5 september, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Samuels-
sonsalen, Tomtebodavägen 6: Women
who do not attend parental education
classes during pregnancy or after birth
(Helena Fabian). Fakultetsopponent:
Margareta Larsson.

5 september, personskadeprevention,
ssk inriktning mot arbetslivs- och för-

säkringsforskning, Karolinska institu-
tet, föreläsningssal Henri Dunant, Röda
Korsets högskola, Teknikringen 1: Stress
and burnout in healthcare workers (Ulla
Peterson). Fakultetsopponent: Ingalill
Rahm Hallberg.

11 september, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, hörsal 4U
Solen, Alfred Nobels allé 8, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge: Epi-
demiologic and genetic studies of para-
myxoviruses (Farideh Rafiefard). Fakul-
tetsopponent: Jorma Hinkula.

11 september, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, aulan, Dan-
deryds sjukhus: Co-operation in voca-
tional rehabilitation – methods in
multiprofessional cross-sector group
meetings and effects on employment
(Björn Jakobsson). Fakultetsopponent:
Carl Molander.

11 september, farmakologi, Göteborgs
universitet, kl 09.00, föreläsningssalen,
LNC, Medicinaregatan 13A: Cyto-
chrome P450 2E1 – relevance for cen-
tral dopamine neurotransmission and
Parkinson’s disease (Haydeh Niazi Sha-
habi). Fakultetsopponent: Giovanni
Corsini, Italien.

12 september, psykiatri, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhög-
skolan: Symbolfunktion och mening –
en undersökning av den psykoanalytis-
ka psykoterapins  artegna väsen (Hans
Kaatari). Fakultetsopponent: Gudrun
Olsson, Danmark.

12 september, pediatrik, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, sal Ihre, Södersjukhu-
set: Complications and associated con-
ditions of celiac disease (Ola Olén). Fa-
kultetsoponent: Pekka Collin, Finland.

12 september, hematologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
L8:00, CMM, Karolinska Universitets-
sjukhuset  Solna: Studies on cysteinyl
leukotriene receptor 1 and 15-lipoxy-
genase-1 in lymphomas (Frida Schain).
Fakultetsopponent: Jilly F Evans, USA.

12 september, biostatistik, Karolinska
institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Statistical genetics analysis of 
family data (Benjamin Yip). Fakultets-
opponent: Pak Sham, Kina.

12 september, pediatrik, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Rosénsalen, ingång
95/96, Akademiska sjukhuset: Being
born large for gestational age: metabolic

and epidemiological studies (Fredrik
Ahlsson). Fakultetsopponent: Olle Her-
nell.

12 september, kirurgi, ssk toraxkirurgi,
Linköpings universitet, kl 09.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Surgical treatment in
chronic aortic regurgitation. Timing, re-
sults, prognosis and left ventricular
function (Éva Tamás). Fakultetsoppo-
nent: Dan Lindblom.

Under hösten 2008 kommer AA-möten
att hållas för läkare, tandläkare och ve-
terinärer. I samtliga fall blir det den
första tisdagen i månaden, det vill säga 7
oktober, 4 november och 2 december,
kl 18.30–19.30, Svenska Läkaresällska-
pet, lokal Grottan, Klara Östra Kyrko-
gata 10, i centrala Stockholm. Tisdagen
den 13 januari 2009 äger vårterminens
första möte rum, samma tid och plats.
Anonyma Alkoholister
IDAA

Svenska utbildningsrådet för klinisk
prövning anordnar 3–4 december prov
för diplom i klinisk prövning. Provet,
som äger rum i Lund, består av hemupp-
gift, skriftligt test och muntligt förhör.

Diplomeringen är avsedd för personer
som arbetar med kliniska prövningar
inom sjukvården eller industrin (t ex lä-
kare, forskningssjuksköterskor, biome-
dicinska analytiker, kliniska prövnings-
ledare) och har både gedigna teoretiska
kunskaper och lång praktisk erfarenhet
av kliniskt prövningsarbete.

För ytterligare information och blan-
ketter, se ‹www.swepharm.se› eller kon-
takta Inger Fagerhäll, tel 08-723 50 87,
e-post: inger.fagerhall@swepharm.se
Sista dag för ansökan till höstens prov är
den 15 oktober.

Prestigefyllt pris
till transplantationskirurg

Carl-Gustav Groth

På nya jobb

Avlidna

AA-möten för läkare,
tandläkare och veterinärer

Prov för diplom
i klinisk prövning 

■ KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar Lä -
kartidningen information om möten, se-
minarier etc, som anordnas av läkarnas
organisationer och föreningar. Även an-
dra arrangemang och begivenheter som
redaktionen bedömer vara av intresse för
läkarkåren, kan bekantgöras här. 
Redaktionen förbehåller sig rätten till för-
kortningar. 
Kontaktperson för »Meddelanden« är Ca-
rin Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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■ kalendarium

Göteborgs Läkaresällskap, möte onsda-
gen den 10 september, kl 18.30, hörsal
Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3
Patient–läkarrelationen och konsulta-
tionen, det »riskabla samtalet«
Allmänmedicin forskning från läkarut-
bildning och klinik
Medverkande: Cecilia Björkelund, Mats
Wahlqvist och Bertil Hagström
För ytterligare information, se
‹www.goteborgslakaresallskap.se›

Utdelning av Leo Huss Walin-priset
2008 och seminarium, onsdagen den 17
september, Wallenbergsalen, Medicina-
regatan 20A, Göteborg
Program
15.00 Utdelning av 2008 års Leo Huss
Walin-pris till Jörgen Vesti Nielsen,
Karlshamn, och Annika Dahlqvist, Nju-
runda
15.30–16.20 Föredrag av pristagarna  
16.45 Ralf Sundberg: Industriinflytandet
över vetenskapen och kostråden
Birgitta Strandvik: Betydelsen av fett i
kosten för våra barn
Åsa Larsson: Behandling av diabetiker
och överviktiga ur en primärvårdslä-
kares perspektiv
Sten-Sture Skaldeman: Hormonellt
styrd viktminskning
18.00 Mingel 
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.leohusswalinprize.org/›

Karlskrona läkareförening inbjuder till
sitt 1 344:e ordinarie sammanträde,
torsdagen den 25 september, kl 18.30,
å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karls-
krona
Bengt Midgren: Syrebrist och kolsyra-
förgiftning – om vådan av obalans i
blodgaserna 
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av 
Kerstin Ström, e-post:
kerstin.strom@ltblekinge.se

ST-utbildningsmöte i dermatologi och
venereologi, 29–30 september, Hotel
Skansen, Båstad
Program
MÅNDAG den 29 september
11.30 Lunch
12.30 Margareta Lirvall: Introduktion
12.45 Christian Ingvar: Dermatoskopi
13.45–15.00 Christian Ingvar: Melanom-
diagnostik
15.30 Margareta Lirvall: Melanom –
fallgropar
17.00 Magnus Bruze, Filippa Nyberg,
Margareta Lirvall: ST-information från

Svenska sällskapet för dermatologi och
venereologi
19.00 Middag

TISDAG 30 september
08.30–10.00 Åsa Hallgårde: Ledarska-
pets olika perspektiv
10.30–12.30 Linda Ternestedt, Anne
Wetter, Margareta Lirvall: Klinik och
verklighet
14.00 Hemfärd
För ytterligare information kontakta
Margareta Lirvall (kursansvarig), 
e-post: margareta.lirvall@lthalland.se

Sveriges Läkares Musiksällskap, piano-
afton torsdagen den 25 september, kl
19.00. Steinway Gallery, Tegeluddsvägen
100, Stockholm
Magnus Svensson spelar musik av
Brahms och svenska kompositörer
Medlemmar/blivande medlemmar häl-
sas välkomna för en fantastisk piano-
kväll
För ytterligare information, se
‹www.slmusik.com›

Kliniska prövningsregister, seminarium
för forskare, patienter och industri,
torsdagen den 2 oktober, kl 09.00–16.00,
Nordic Light Hotel, Stockholm, arran-
gerat av Karolinska Trial Alliance
Företrädare från olika intresseområden
föreläser och belyser problem, lösningar
och relevanta forum
För mer information och program, se
‹www.karolinskatrialalliance.se›
Anmälan görs före den 22 september
per e-post: pegah.souri@karolinska.se

Hur förebyggs läkemedelsfel i vårdens
övergångar? Temadag torsdagen den 16
oktober, Stockholm, i arrangemang av
Sveriges Kommuner och Landsting till-
sammans med Apotekarsocieteten
Målgruppen är läkare, sjuksköterskor
och farmacevter
Program
09.30 Registrering
10.00 Peter Persson: Välkomna
10.05 Dag Ström (moderator): Inledning
10.15 Patientsäkerheten kring läkeme-
del måste bli bättre (föreläsare medde-
las senare)
10.30 Tommy Eriksson: Läkemedelsav-
stämningar – varför, hur och när?
11.10 Malin Holmkvist: Så gör vi i Jönkö-
pings län
11.40–12.10 Sonia Hugo: Så gör vi i Upp-
sala län
13.10 Improvisationsteatern, Stock-
holm: När patienten möter vården med
famnen full av läkemedel
13.40 Jon Ahlberg: Läkemedelsskadorna
kan förebyggas

14.10 Hur kommer man igång med att
förebygga läkemedelsfel i vårdöver-
gångar? Gruppdiskussioner
14.55 Frågor, svar och synpunkter
15.45–16.00 Eva Estling: Reflexioner
från dagen samt SKLs fortsatta arbete
med patientsäkerhet och läkemedel
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.lakememdelsakademin.se›
eller ring 08-723 50 49

Tropiska infektionssjukdomar, svensk-
etiopisk kurs för läkare 12 januari–13 fe-
bruari, Karolinska Universitetssjukhu-
set Huddinge, samt 9–27 mars, Etiopien
Syftet med kursen är att förmedla kun-
skap om tropiska infektionssjukdomar,
inkluderande HIV och tuberkulos, för
att sedan självständigt kunna handlägga
dessa patienter. Kursspråket är engelska
Program
Vecka 1: Malaria, systemiska protozoer
Vecka 2: Parasiter, intestinala protozoer
Vecka 3: HIV och andra virusinfektioner
Vecka 4: Tuberkulos och andra bakte-
rieinfektioner
Vecka 5: Övrigt inklusive tentamen
Det går bra att läsa enskilda veckor
(vecka 1–4)
Kursledning: Urban Hellgren (e-post: 
urban.hellgren@ karolinska.se) och
Lars Lindquist
Sista anmälningsdag är den 25 oktober
För mer information, se ‹www.ipuls.se›

Universitetskurs i palliativ medicin
(10 poäng), vår- och höstterminen 2009,
för läkare som redan har gått en basal
kurs eller arbetat minst 2 år på heltid
med palliativ vård, arrangerad i samar-
bete med Svensk förening för palliativ
medicin
Kursen genomförs via tre 3-dagarsträf-
far i Umeå, egna litteraturstudier och ett
mindre, eget arbete
Föreläsare är bl a Bertil Axelsson, Karin
Bergmark, Christina Bolund, Gunnar 
Eckerdal, Carl Johan Fürst, Per
Hansson, Wilhelmina Hoffman, Per-
Anders Heedman, Roger Henriksson,
Maria Jakobsson, Staffan Lundström,
Peter Strang och Eva Thorén Todoulos
Kursen är kostnadsfri förutom kost, re-
sor och logi
För ytterligare upplysningar, kontakta
Bertil Axelsson, tel 070-580 56 51, 
e-post: bertil.axelsson@jll.se, eller Anna
Wernblom, tel 090-785 15 87, e-post:
anna.wernblom@radfys.umu.se
Anmälan  görs via
‹www.umu.se/umu/utbildning/
sok_nu.html›
Sista anmälningsdag är den 15 oktober-
För detaljerat schema, se
‹www.sfpm.org›


