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■ nytt om namn

Ulf Smith, professor i medicin vid Sahl-
grenska akademin, Göteborgs univer-
sitet, har utnämnts till
president för European
Association for the
Study of Diabetes
(EASD). 

Ulf Smith är den förs-
te svensk i organisatio-
nens 43-åriga historia
som fått detta förtroen-
deuppdrag, och utnäm-
ningen skedde i samband med EASDs
årliga möte som hölls i Rom med cirka
18 000 deltagare.

Hans Gustafson, Vallentuna, 69 år, död
13 juli
Niilo Havu, Södertälje, 72 år, död 11
september
Ragnar Jensen, Båstad, 80 år, död 9 
juli
Anna Jones, Falun, 31 år, död 22 au-
gusti
Jan-Olof Morfeldt, Stockholm, 62 år,
död 22 september
Dag Näsmark, Djursholm, 68 år, död 11
september
Jan Spångberg, Västerås, 88 år, död 1
september
Ebbe Telhammar, Kalmar, 74 år, död
20 september

■ disputationer

9 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, Radiumhem-
mets föreläsningssal, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: TGF-beta sig-
naling in carcinogenic transformation
of breast epithelial cells, using proteo-
mics (Nimesh Bhaskaran). Fakultetsop-
ponent: Pavel Gromov, Danmark.

10 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, seminarie-
rummet, plan 4, Novum: Amyloid imag-
ing in Alzheimer’s disease and mild cog-
nitive impairment by positron emission
tomography (Anton Forsberg). Fakul-
tetsopponent: Christopher Rowe, Au-
stralien.

10 oktober, neurovetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: EPHA4 and V2 interneurons in
the mammalian locomotor network
(Line Lundfald). Fakultetsopponent:
Joseph Fetcho, USA.

10 oktober, endokrinologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.15, Jubileumsaulan, MRC,
ingång 59, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö: Adipose tissue gene expression
and candidate genes for obesity (Lovisa
E Johansson). Fakultetsopponent: Lena
Carlsson.

14 oktober, psykiatri, Umeå universitet,
kl 09.00, sal A, psykiatriska kliniken,
Norrlands universitetssjukhus: Epide-
miological studies on mental health in
Tehran, Iran (Habib Emami). Fakultets-
opponent: Norman Sartorius, Schweiz.

14 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, rehabsalen,
Norrbacka, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: The information-
seeking behaviors of professionals and
information sources in the field of in-
jury prevention and safety promotion
(David W Lawrence). Fakultetsoppo-
nent: Rune Elvik, Danmark.

17 oktober, anatomi, Umeå universitet,
kl 13.00, sal BiA201, Biologihuset:
Neuropeptides and neurotrophins in 
arthritis – studies on the human and
mouse knee joint (Ola Grimsholm). Fa-
kultetsopponent: Elvar Theodorsson.

17 oktober, onkologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal 244, byggnad 7, Norrlands
universitetssjukhus: Prostate cancer –
epidemiological studies of risk factors
(Camilla Thellenberg Karlsson). Fakul-
tetsopponent: Peter Iversen, Danmark.

Pristagarna May-Britt och Edvard Moser tillsammans med Fernströmstiftelsens ordförande
Elisabeth Edholm Fernström (mitten). 

Stora Fernströmpriset för forskning om lokalsinnet
Eric K Fernströms stora nordiska pris
på 1 miljon kr delas i år av professorerna
Edvard och May-Britt Moser, båda
verksamma vid Kavli Institute for Sys-
tems Neuroscience vid Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet i
Trondheim. De får priset för sina »ban-
brytande studier av de mekanismer i
hjärnan som bestämmer vår position i
rummet«. 

Paret Mosers forskargrupp har visat
att våra inre kartor skapas i en del av
hjärnbarken kallad entorinala kortex.
Där lagras lägesanvisningarna i form av
ett trekantsnät av en speciell sorts celler
som aktiveras enligt ett raster uppbyggt
av trianglar. Detta generella system kan
tillämpas för att bygga upp ett oändligt

antal enskilda kartor, eftersom varje cell
kan ingå i många olika trekantsnät. För-
utom de s k  gridceller som visar läge, så
har man också funnit andra nervceller
som är aktiva när det gäller att visa rikt-
ning och hastighet. Dessa tre kompo-
nenter ger allt som behövs för att vi ska
kunna orientera oss i rummet.

En annan del av hjärnan, hippocam-
pus, har också med positioner i rummet
att göra. Enligt Edvard och May-Britt
Moser har hippocampus hand om de
minnen som är knutna till olika platser.
Nästan alla händelseminnen är anknut-
na till en viss plats, och det är cellerna i
hippocampus som aktiveras när vi besö-
ker – eller bara tänker på – den aktuella
platsen. 

Ulf Smith utnämnd
till president för EASD

Ulf Smith
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17 oktober, epidemiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: The risk of developing rheuma-
toid arthritis (Camilla Bengtsson). Fa-
kultetsopponent: Till Uhlig, Norge.

17 oktober, klinisk immunologi, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, föreläsningssal
M63, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge: Endogenous thrombo-
spondin-1 and proteases in the regula-
tion of lymphocyte adhesion and motil-
ity (Anna Forslöw). Fakultetsopponent:
Marianne Quiding-Järbrink.

17 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Lennart Nils-
son-salen, Nobels väg 15A: Non-invasive
analysis of leukotrienes as biomarkers
of airway inflammation: method devel-
opment and clinical applications (Flora
Gaber). Fakultetsopponent: Birgitta
Schmekel.

17 oktober,  medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Welandersa-
len, ingång B2, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Antibiotic resistance in
Gram-negative bacilli – with focus on
cephalosporin resistance mechanisms
in Escherichia coli and Klebsiella 
pneumoniae (Owe Källman). Fakultets-
opponent: Niels Frimodt-Møller, Dan-
mark.

17 oktober, hematologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, föreläsningssal Loben,
thoraxkliniken, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Mechanisms and
effects of low plasminogen activator in-
hibitor type 1 activity (Anna Ågren). Fa-
kultetsopponent: Per-Morten Sandset,
Norge.

17 oktober, pediatrisk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, föreläsnings-
salen, CMM, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Characterisation of
HMGB1 in inflammation (Therese Öst-
berg). Fakultetsopponent: Anna Rubar-
telli, Italien.

17 oktober, fysioterapi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, sal 2118, hus 2, Arvid
Wallgrens Backe: Congenital muscular
torticollis (Anna Öhman). Fakultetsop-
ponent: Eva Brogren Carlberg.

17 oktober, biomedicin, ssk neuroveten-
skap, Lunds universitet, kl 09.15, Bel-
fragesalen, D15, BMC: Beyond the basal
ganglia. Widespread pathology in Hun-
tington’s disease (Jorien M M van der
Burg). Fakultetsopponent: Marie-Fran-
çoise Chesselet, USA.

DLF förvaltar Stiftelsen Svenska di-
striktsläkarföreningens samfond. Ur
denna fond har Distriktsläkarförening-
en möjlighet att dela ut medel två gång-
er per år. Enligt fondens regler kan
distriktsläkare söka medel för utbild-
nings-, utvecklings- och forskningsverk-
samhet, dock ej till täckande av löne-
bortfall. Arbetet bör ha nära anknytning
till den kliniska vardagen. Fonden kan
också dela ut medel till behövande med-
lemmar i Distriktsläkarföreningen eller
till medlemmars efterlevande.

I ansökan om medel ur fonden ska
lämnas motivering för vad pengarna ska
användas till samt en specificering av
summans storlek. I ansökan för behö-
vande medlemmar eller efterlevande
ska redogörelse lämnas för ekonomi och
familjesituation. Gränsen för behö-
vande att söka medel rekommenderas
vara under 3 prisbasbelopp i årsinkomst
(f n ca 115 000 kr) och mindre än ca 1,5
prisbasbelopp i tillgångar (f n 55 000
kr). Till ansökan skall kopia av senaste
självdeklaration bifogas.

För ytterligare information, kontakta
Anne-Marie Johansson på DLFs kansli,
tel  08-790 33 91. 

Ansökan med motivering skickas till
Svenska distriktsläkarföreningen, Box
5610, 114 86 Stockholm, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se eller fax
08-790 33 95. Sista ansökningsdag för
hösten 2008 är den 21 november.

■ kalendarium

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 14 oktober, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
När vetenskapen säger en sak, men erfa-
renheten något annat
Medverkande: Caroline Mellberg (mo-
derator), Kjell Asplund m fl
För information, se ‹www.sls.se›

Svensk förening för palliativ medicin,
Stockholmsavdelningen, höstmöte
måndagen den 20 oktober, kl 18.00,
Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan
22
Tema: Cytostatika i sent palliativt skede
– fördelar och nackdelar
Ingrid Underskog inleder debatten
Anmälan görs senast den 18 oktober per
e-post: leif.spangberg@yahoo.se

Sveriges läkares musiksällskap inbju-
der till repetition och konsert med Sve-
riges Radios Symfoniorkester under
ledning av chefsdirigent Daniel Harding
Onsdagen den 5 november, från kl 10.00,
får vi  följa repetionen i Berwaldhallen
av Sibelius’ symfoni nr 7, Brittens violin-
konsert nr 2 (solist Janina Jenssen) och
Schumanns symfoni nr 2
Fri entré. Vi får också möjlighet att till
reducerat pris höra konserten den 6 al-
ternativt 7 november
För ytterligare information, se
‹www.slmusik.com›

Prevention of falls and injuries in older
people, Berzelius symposium 77, No-
vember 6–7, Stockholm, arranged by the
Swedish Society of Medicine in co-
operation with the Royal Society of 
Medicine
For further information, see
‹www.sls.se›

Nordisk förening för katolska läkare
inbjuder till helgreträtt 7–9 november,
Johannesgården, Göteborg
Tema: Vår katolska värdegrund
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.nfkl.org› eller kontakta
Jenny Olsson som även tar emot anmä-
lan per e-post:
jenny.k.olsson@gmail.com eller tel
073-021 75 31

STD-klubbens utbildningsdag, fredagen
den 30 januari 2009, Svenska Läkare-
sällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm
Tema: Prevention av STD – hur kan man
förändra beteenden?
Program
08.30 Registrering
09.00 Carin Anagrius: Inledning
09.10 Claes Herlitz: Hur var det och hur
är det? Sexuellt risktagande
09.50 Christina Näsholm: Motiverande
samtal
11.00 Margareta Forsberg: Beteende och
prevention
12.30 Lunch
13.30–14.30 Olle Waller, Daniel Fox-
hage: »Den bästa kondomen är den som
kommer på«
15.00 Anita Jonsson: Förebyggande ar-
bete på en STI-mottagning
15.30–16.00 Carin Anagrius: Avslutning
Bindande anmälan görs senast den 31
oktober per e-post:
lena.fagerblom@lvn.se
Deltagaravgiften (800 kr) faktureras ef-
ter inkommen anmälan (uppge namn,
yrke, arbetsplats, postadress, e-post, 
telefonnummer och eventuell special-
kost)

Utdelning av medel
ur DLFs fond

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se


