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■ nytt om namn

Anna Blom, professor vid institutionen
för laboratoriemedicin i Malmö, har ut-

setts till årets motta-
gare av Lunds univer-
sitets Fernströmpris.
Hennes forskning
handlar om det s k
komplementsystemet,
en del av kroppens
medfödda immunför-
svar, och varför detta
ibland misslyckas med

sina uppgifter och ibland tvärtom över-
reagerar.

Anna Blom har haft stora framgångar
i sitt arbete, de senaste två åren har hen-
nes forskargrupp fått inte mindre än 16
miljoner kr i projekt- och utrustnings-
anslag. Stiftelsen för strategisk forsk-
ning har utsett henne till en av »Framti-
dens forskningsledare«  och hon har
också fått pris som »Årets yngre fors-
kare« vid Universitetssjukhuset MAS i
Malmö.

Claes Bennerholm tillträdde den 1
september en överläkartjänst vid Bas-
enhet ortopedi, Blekingesjukhuset.
Agneta Gryparis har förordnats som
överläkare vid allmänpsykiatriska klini-
ken, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö.
Astrid Björgell och Zhamilya Berg-
ström är sedan den 1 september anställ-
da som distriktsläkare vid Vårdcentra-
len Närlunda i Helsingborg.

Leif Ahrengart har antagits som do-
cent i ämnet ortopedi vid Karolinska in-
stitutet.

■ disputationer

22 september, medicinsk vetenskap,
Karolinska institutet: Associations be-
tween physical activity and metabolic
risk factors in children and adolescents:
the European Youth Heart Study
(EYHS) (Nico S Rizzo). Fakultetsoppo-
nent: Angelo Pietrobelli, Italien.

30 september, medicinsk vetenskap,
Karolinska institutet: Socioeconomic
differences in drug use among older 
people. Trends, polypharmacy, quality

and new drugs (Syed Imran Haider). Fa-
kultetsopponent: Michael Fored.

3 oktober, öron-, näs- och halssjukdo-
mar, Karolinska institutet, kl 09.00,
föreläsningssal R64, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Huddinge: Nasal and
bronchial testing as well as treatment of
patients with airway hyperresponsive-
ness and inflammation focusing on the
united airway concept (Anders Ehn-
hage). Fakultetsopponent: Valerie Lund,
England.

3 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, aulan,
S:t Eriks ögonsjukhus: Studies of the 
device perfect capsule in an animal mo-
del to reduce lens epithelial cell prolife-
ration (Mahmoud Taie Abdelwahab).
Fakultetsopponent: Liv Drolsum, 
Norge.

3 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, thoraxklini-
kens aula, plan U1, byggnad N2, ingång
B, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna: Mast cells in chronic inflamma-
tory diseases. New insights in mast cell
function and phenotype (Ricardo Filipe
da Silva Carvalho). Fakultetsopponent:
Marcus Maurer, Tyskland.

3 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, aulan, Norr-
backa, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Intimate partner violence
against women in rural Vietnam. Preva-
lence, risk factors, health effects and
suggestions for interventions (Nguyen
Dang Vung). Fakultetsopponent: Helle
Rydström.

4 oktober, farmakologi, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, sal B42, BMC: Imaging
brain aromatase by using PET: a way to
study anabolic steroid abuse (Kayo Ta-
kahashi). Fakultetsopponent: Torbjörn
Bäckström.

9 oktober, biomaterialforskning, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, hörsal Arvid
Carlsson, Academicum, Medicinarega-
tan 3: Methods for evaluation of early
bone healing at titanium implants (Ka-
rin Hederstierna). Fakultetsopponent:
Timo Närhi, Finland.

10 oktober, patologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: Telomere
length – inheritance pattern and its role
as a biomarker (Katarina Nordfjäll). Fa-
kultetsopponent: Thomas von Zglinicki,
England.

10 oktober, idrottsmedicin, Umeå uni-
versitet, kl 13.00, hörsal B, Samhällsve-
tarhuset: Chronic painful tennis elbow –
sonographic findings and intratendi-
nous injection treatment (Eva Zeisig).
Fakultetsopponent: Ingemar Lorén.

10 oktober, hälso- och sjukvårdsforsk-
ning, Uppsala universitet, kl 09.15, Rud-
becksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag
Hammarskjölds väg 20: Understanding
life after stroke (Finn Hjelmblink). Fa-
kultetsopponent: Torgeir Bruun Wyller,
Norge.

10 oktober, experimentell patologi,
Uppsala universitet, kl 13.00, Rudbeck-
salen, Rudbecklaboratoriet, Dag Ham-
marskjölds väg 20: Medin amyloid – a
matter close to the heart: Studies on
medin amyloid formation and involve-
ment in aortic pathology (Annika Lars-
son). Fakultetsopponent: Sari Kiuru-
Enari, Finland.

10 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, aulan, Söder-
sjukhuset: Wrist ligaments – innerva-
tion patterns and ligamento-muscular
reflexes (Elisabet Hagert). Fakultetsop-
ponent: Ulrich Lanz, Tyskland.

10 oktober, laboratoriemedicin, ssk cell-
patologi, Lunds universitet, kl 09.15,
föreläsningssalen, Patologihuset, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: Anti-
tumor effects of CysLT2R in epithelial
cancer (Cecilia Magnusson). Fakultets-
opponent: Sven Pettersson.

10 oktober, experimentell neurologi,
Lunds universitet, kl 09.15, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum: Gene
therapy for epilepsy: resculpturing
synaptic transmission with neuropepti-
des (Andreas Toft Sørensen). Fakul-
tetsopponent: Uwe Heinemann, Tysk-
land.

11 oktober, medicinsk vetenskap, Upp-
sala universitet, kl 09.15, Fåhreussalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Dosimetry studies of dif-
ferent radiotherapy applications using
Monte Carlo radiation transport calcu-
lations (Shirin Abbasinejad Enger). Fa-
kultetsopponent: Irena Gudowska.

Fernströmpris för forskning
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På nya jobb

Ny docent

■ 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.
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Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins
Minnesfond utlyser 2008 års Gelinsti-
pendium till kliniskt verksamma fors-
kare inom transplantationsområdet
med speciell inriktning på bukorgan.
Stipendiet, som är på 100 000 kr, ska
finansiera studier/praktik vid klinik el-
ler institution utanför Sverige.

För information och ansökningsblan-
kett, se ‹www.gelinfonden.org› eller
kontakta e-post: info@gelinfonden.org
Sista ansökningsdag är den 10 novem-
ber.

■ kalendarium

Vart går Stockholms psykiatri? Tema-
kväll måndagen den 13 oktober, kl
19.00–21.00, ABF-huset, Sveavägen 41,
Stockholm
Antal besök – måttet på psykiatrins kva-
litet och effektivitet? Centralstyrning,
likriktning, privatisering och tvång i öp-
penvård – hur påverkas vårdens inne-
håll? 
Moderator: Filipe Costa
Medverkande: Sigmund Soback, Maria
Sundvall, Christina Gustafsson och Hå-
kan Jarmar
Entréavgiften är 50 kr

Vetenskaplig hearing om fetter, torsda-
gen den 23 oktober, Klarasalen, Målar-
gatan 1, Stockholm, i arrangemang av
Hjärt–Lungfonden
Målgruppen är läkare, forskare och per-
sonal inom vården
Program
Moderatorer: Lena Jonasson, Ulf de 
Faire
09.30 Samling
10.00 Staffan Josephson: Introduktion
10.15 Lars Berglund: Vad är fett? Kan
man tala om ont och gott fett?
10.40 Alicja Wolk: Tillförlitligheten i
data om kostintag
11.05 Dag Thelle: Sambandet mellan 
fettintag  och hjärt–kärlsjukdom
11.30 Peter Nilsson: Erfarenheter från
kontrollerade behandlingsstudier
13.00 Mai-Lis Hellénius: Dagens kost-
råd
13.25–14.10 Göran Berglund, Staffan
Lindeberg: Dags att omvärdera kostrå-
den?
14.30 Wulf Becker, Torsten Mossberg:
Vad säger ansvariga myndigheter?
14.50 Öppen diskussion
15.45–16.00 Avslutande kommentarer
Anmälan görs per e-post:
hearing2008@hjart-lungfonden.se

Osteoporos – primärvård, styrdokument
och frakturbehandling, temadag freda-
gen den 24 oktober, Bonnier Konferens,
Torsgatan 21, Stockholm
Program
10.00 Olle Svensson: Inledning
10.05 Tema 1: Osteoporos i primärvår-
den
Moderator: Christina Rönnmark
Olle Svensson: Hur fångar vi osteoporos-
patienterna enkelt?
Dan Mellström: Absolut 10-årsrisk för
fraktur
Inger Hallberg: Uppföljning av livskva-
litet efter osteoporosrelaterad fraktur i
primärvården
Helena Salminen: Samarbetet primär-
vård och sjukhusspecialiteterna
12.00 Lunch
13.15–14.00 Tema 2: Nya styrdokument
för osteoporos
Moderator: Torbjörn Malm
Olle Svensson: Nationella riktlinjer
Kristina Åkesson: Kvalitetsregister SLO
Paneldiskussion
14.30 Tema 3: Frakturbehandling hos 
äldre
Moderator: Olle Svensson
Lars-Eric Olsson: Patientcentrerad vård
Jan Tidermark: Behandling, rehabilite-
ring och uppföljning
Birgitta Olofsson: Omvårdnad och reha-
bilitering
Diskussion
16.00–16.15 Olle Svensson: Avslutning
Anmälan görs senast den 10 oktober per
e-post: sederholm@origo.org
För ytterligare information, kontakta
Olle Svensson, e-post:
olle.svensson@ortop.umu.se 
eller Magnus Sederholm, e-post: 
sederholm@origo.org

Basal laparoskopi, kurs för kirurger och
operationssköterskor som börjat med
laparoskopiska ingrepp, tisdagen den 11
november, Klinicum, Södersjukhuset,
Stockholm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Samling,
introduktion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, append-
ektomi
10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar
och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 F Teo, J Thorén: Genomgång av in-
strument
T Svensson: Genomgång av videostapel,
kamera
12.30–16.15 Praktiska övningar på för-
söksdjur
Handledare: C Söderlund, S Linder, L

Margolin, F Teo, T Svensson, J Thorén, 
G Ristner, S Ahlengärd
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video), koledokussten
F Teo, J Thorén, T Svensson: Instru-
mentgenomgång, övrig utrustning samt
medicinteknisk säkerhet för sjuksköter-
skor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande
genomgång, repetition av det viktigaste
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
Anmälan, som är bindande, görs senast
15 dagar före kursstart till Gunilla Rist-
ner, Klinicum, Södersjukhuset, 118 83
Stockholm, e-post:
gunilla.ristner@sodersjukhuset.se 
Ansökningsblankett beställs från Gunil-
la Ristner, tel 08-616 19 40 eller e-post
(se ovan)
För ytterligare  information, kontakta
Claes Söderlund, tel 08-616 23 29, 08-
718 44 98, e-post:
claes.soderlund@sodersjukhuset.se

Symposium om alfa-1-antitrypsin, 19–20
november, Clinical Research Center,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Symposiet riktar sig särskilt till läkare,
forskare, vårdpersonal och politiker
En rad välkända svenska och europeiska
forskare och läkare kommer att ge sin
bild av forskningen i dag och vilka
genombrott vi kan förvänta oss inom en
nära framtid
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.alpha1-europe.eu›

Rehabiliteringspedagogik för arbete
med långtidssjukskrivna i grupp, Inter-
netkurs på halvfart (15 högskolepoäng)
vårterminen 2009 för läkare, sjukskö-
terskor, sjukgymnaster, socionomer, ar-
betsterapeuter och andra som arbetar
med långtidssjukskrivna i grupp, 
arrangerad av Certec (avdelningen för
rehabiliteringsteknik), LTH, Lunds uni-
versitet
Kursledare: Gunilla Brattberg
Kursen är inriktad på hur man med pe-
dagogiska gruppsamtal på ett kostnads-
effektivt sätt kan rehabilitera långtids-
sjukskrivna människor tillbaka till akti-
va liv. Under kursen förmedlas erfaren-
heter från 15 års gruppverksamhet med
smärtpatienter och personer med ut-
mattningssyndrom
Anmälningsblankett kan hämtas via
‹www.lth.se/utbildning/frikurs/› (kurs-
beteckning TNS131)
Kursen är avgiftsfri. Sista anmälnings-
dag är den 1 november
För ytterligare information, kontakta
Lena Leveen, tel 046-222 46 95, e-post:
lena.leveen@certec.lth.se

Utlysning av 2008 års
Gelinstipendium


