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■ nytt om namn

Fernströms pris till yngre forskare vid
Karolinska institutet 2008 går till Ca-
milla Sjögren. Hon får
priset för sin upptäckt
att det finns en koppling
mellan DNA-skador och
kromosomsegregation
vid celldelning. Upp-
täckten öppnar helt nya
perspektiv för förstå-
elsen av hur cancer kan
uppstå och i förläng-
ningen möjligen undvikas.

Priset, som är på 100 000 kr, kommer
att delas ut vid en ceremoni i samband
med Karolinska institutets professors-
installation i Berwaldhallen den 28 ok-
tober.

Maja Stojanovic och Angelina Niko-
lov har förordnats som ST-läkare i all-
mänmedicin vid Vårdcentralen Närlun-
da i Helsingborg.
Vid Blekingesjukhuset har som ST-
läkare anställts Vilis Pavulans (basen-
het kirurgi), Emma Wallgren (basen-
het barn- och ungdomsmedicin), Ligia
Ogrodowczyk (basenhet geriatrik), och
Nazir Zamir (basenhet ortopedi).

Svensk internmedicinsk förening (SIM)
har följande nya styrelse: Mikael Köh-
ler (ordförande), Cecilia Mattsson
(vice ordförande), Klas Sjöberg (veten-
skaplig sekreterare), Anette Sand-
ström (facklig sekreterare), Björn An-
dersson (kassör) samt Carl-Johan
Behre, Åsa Stenberg, Patrik Johans-
son, Lena Bokemark och Michael
Freitag (ledamöter).

Vid Lunds universitet har som docenter
antagits Karin Broberg i molekylär 
yrkes- och miljömedicin samt Elisabet
Londos i klinisk neurovetenskap.

Birgitta Haeger-Aronsen, Limhamn,
81 år, död 3 augusti
Jalal Naderi, Sollefteå, 58 år, död 1 au-
gusti
Jan O H Sander, Lyckeby, 61 år, död 6
juli

■ disputationer

17 oktober, invärtesmedicin, ssk gastro-
enterologi, Linköpings universitet, kl
13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Univer-
sitetssjukhuset i Linköping: Non-alco-
holic fatty liver disease. A clinical and
histopathological study (Mattias Ek-
stedt). Fakultetsopponent: Stefan Lind-
gren.

17 oktober, kardiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: T cell
function in patients with dilated cardio-
myopathy (Erika Lindberg). Fakultets-
opponent: Gunilla Nordin Fredrikson.

17 oktober, cellbiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, hörsal LNC, Medicina-
regatan 13: Transcriptional regulation
of the platelet-derived growth factor β-
receptor by p53 family members (Dani-
el Wetterskog). Fakultetsopponent:
Carl-Henrik Heldin.

17 oktober, medicinsk etik, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, Belfragesalen, D15,
BMC: Ethics and public health inter-
ventions (Ingela Krantz). Fakultetsop-
ponent: Adam Taube.

23 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
sal 4V, Alfred Nobels allé 8: Smak- och
luktförändringar vid cytostatikabe-
handling (Britt-Marie Bernhardson).
Fakultetsopponent: Per-Olof Sandman.

23 oktober, infektionsbiologi, Karolins-
ka institutet, kl 09.30, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 18: 
Crimean-Congo hemorrhagic fever vi-
rus: interactions with host cell struc-
tures in viral replication (Melinda Si-
mon). Fakultetsopponent: Einar Eve-
ritt.

23 oktober, cellbiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: An
animal model of sport related concus-
sive brain injury (Hayde Bolouri). Fa-
kultetsopponent: Niklas Marklund.

23 oktober, klinisk medicin, ssk onkolo-
gi, Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalk-
salen, Wallenberg Neurocentrum: Ge-
netic polymorphisms in breast cancer in
relation to risk and prognosis (Erika 
Bågeman). Fakultetsopponent: Per Hall.

24 oktober, folkhälsovetenskap, Umeå
universitet, kl 09.00, sal 260, Norrlands
universitetssjukhus: »Home alone«: 

sibling caretakers in León, Nicaragua
(Kjerstin Dahlblom). Fakultetsoppo-
nent: Bengt Höjer.

24 oktober, virologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan:
Genetic and serologic characterization
of a Swedish human Hantavirus isolate
(Marie Lindkvist). Fakultetsopponent:
Rainer Ulrich, Tyskland.

24 oktober, dermatologi och venereo-
logi, Uppsala universitet, kl 13.00, Ro-
sénsalen, ingång 95/96, Akademiska
sjukhuset: Skin barrier responses to
moisturizers (Izabela Buraczewska). Fa-
kultetsopponent: Ehrhardt Proksch,
Tyskland.

24 oktober, rehabiliteringsmedicin,
Uppsala universitet, kl 09.15, Roberg-
salen, ingång 40, Akademiska sjukhuset:
Children and adolescents living with
mobility impairment (Lena Jemtå). Fa-
kultetsopponent: Anders Möller.

24 oktober, njurmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 09.30, föreläsningssalen 4U,
Alfred Nobels allé 8, Huddinge: Novel
risk markers in the chronic kidney 
disease patient. New insights into the
wasting-inflammation axis (Juan Jesús
Carrero Roig). Fakultetsopponent:
Francesca Mallamaci, Italien.

24 oktober, neurovetenskap, ssk neuro-
degeneration, Karolinska institutet, kl
09.00, hörsal 9Q Månen, Alfred Nobels
allé 8, Huddinge: Amyloid precursor
protein with the Alzheimer’s disease
670/671 mutation. Animal and cellular
models (Ewa Kloskowska). Fakultetsop-
ponent: Ulrike Müller, Tyskland.

24 oktober, kardiovaskulär medicin, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, L8:00, CMM, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: The invol-
vement of INSIGs, DGAT1 and APOB in
human lipid metabolism (Sergey Kra-
pivner). Fakultetsopponent: Jan Borén.

24 oktober, patologi, cytologi/experi-
mentell patologi, Karolinska institutet,
kl 09.00, föreläsningssalen, CancerCen-
trum Karolinska, R8:00, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Analysis of
functional genetic polymorphisms in
prostate cancer and type 2 diabetes:
Mucin 1 and growth hormone receptor
(Rona J Strawbridge). Fakultetsoppo-
nent: Paul Pharoah, England.

24 oktober, internmedicin, Karolinska
institutet, kl 13.00, aulan, Södersjukhu-
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set: On diagnostic procedures in pulmo-
nary embolism (Mårten Söderberg). Fa-
kultetsopponent: David Bergqvist.

24 oktober, patologi, Linköpings uni-
versitet, kl 09.00, Linden, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping: Im-
pact of lysosomal function in cancer and
apoptosis (Cathrine Nilsson). Fakul-
tetsopponent: Emmanuelle Liaudet-
Coopman, Frankrike.

24 oktober, kirurgi, ssk urologi, Linkö-
pings universitet, kl 13.00, Originalet,
hus B4, Qulturum, Länssjukhuset Ry-
hov, Jönköping: Prediction of survival in
prostate cancer – aspects on localised,
locally advanced and metastatic disease
(David Robinson). Fakultetsopponent:
Börje Ljungberg.

24 oktober, diagnostisk radiologi, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, Förmaket,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Radiological evaluation of esophageal
function in dysphagia with special em-
phasis on achalasia (Mats Andersson).
Fakultetsopponent: Olle Ekberg.

■ specialistnytt

Svenska neurologföreningen anordnar
specialistexamen i neurologi 23–24
april 2009 vid neurologiska kliniken,
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Exa-
minationen innefattar såväl skriftligt
som praktiskt prov med patientfall.
Föreningen rekommenderar starkt att
de som i det närmaste fullgjort sin spe-
cialisttjänstgöring eller erhållit specia-
listkompetens de senaste tre åren deltar
i specialistexamen.

Anmälan om deltagande lämnas se-
nast den 20 februari via e-post till exa-
minationskommitténs ordförande Sten
Fredrikson, neurologiska kliniken, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge, 141 86 Stockholm, e-post:
sten.fredrikson@ki.se

■ kalendarium

Svenska Läkaresällskapet, årshögtid
tisdagen den 21 oktober, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Peter Aspelin: Högtidsföreläsning. Från
2-dimensionell skugga till 3-dimensio-
nell verklighet
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›

Uppsala medicinhistoriska förening,
Lars Thorén-föreläsning torsdagen den
23 oktober, kl 19.00, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20, Uppsala
Martin H:son Holmdahl: Beklagliga
dröjsmål mellan upptäckt och klinisk
användning

Karlskrona läkareförening inbjuder till
sitt 1 345:e ordinarie sammanträde,
torsdagen den 23 oktober, kl 18.30, 
å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karls-
krona 
Eva Lindberg: KOL – en behandlingsbar
sjukdom 
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av Ker-
stin Ström, e-post:
kerstin.strom@ltblekinge.se

Jämtlands läns läkarklubb, utbildnings-
kväll torsdagen den 6 november, kl
18.00, föreläsningssal F 229, Campus,
Östersund
Tema: Alkohol – för och emot
Medverkande: Bengt Fagrell och Anders
Romelsjö
Efter föreläsningen inbjudes till sopp-
buffé (100 kr) och kollegial samvaro
samt fortsatt diskussion om kvällens
ämne
Anmälan görs senast den 29 oktober per
e-post: eva.pia.darsbo.jll.se

Annual Swedish Oncogenetic Study
Group meeting: Risk prediction and risk
management in hereditary breast/ovar-
ian cancer, November 18, Hotel Park
Inn, Uppsala
Program
10.00 Richard Rosenquist, Ulf Kristof-
fersson: Welcome
10.10 Brita Arver: Surveillance of here-
ditary breast and ovarian cancer in Swe-
den
10.40 Anne Kinhult Ståhlbom: Risk pre-
diction: which tools are used in Sweden?
11.00 Antonis Antoniou: The BOADICEA
model of genetic susceptibility to breast
and ovarian cancer: development, ex-
tensions and evaluation 
11.45 Hans Boström: Clinical examples
and discussion
12.30 Lunch 
13.30 Karin Nordin: Patients’ experi-
ence of risk in genetic counselling of he-
reditary cancer
14.00 Katharina Wolff: Confidentiality
versus duty to inform
14.30–15.10 Yvonne Brandberg: Psycho-
logical consequences of prophylactic
mastectomy in women at high risk for
breast cancer

15.40 Antonis Antoniou:  Modifiers of
cancer risk in BRCA1 and BRCA2 muta-
tion carriers: results from the CIMBA
and IBCCS studies
16.30 Discussion 
16.50–17.00 Richard Rosenquist: Con-
cluding remarks
19.00 Dinner  
For registration, see
‹https://www.akademikonferens.se/
arftligcancer/participant18november›
Registration deadline is November 1
For further information, contact e-mail:
arftligcancer08@
akademikonferens.uu.se

Symposium om alfa-1-antitrypsin, 19–20
november, 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›

Flygläkarkurser våren 2009, i arrange-
mang av Aleris Flyg- och Dykmedicinskt
Centrum. Utbildningen sker i samver-
kan med Luftfartsstyrelsen och riktar
sig till legitimerade läkare med specia-
listkompetens. Efter genomförd kurs
kan deltagaren ansöka om europeisk
auktorisation som flygläkare. Kursen är
indelad i en grundläggande del och en
avancerad del (fortsättningskurs).
14–22 mars 2009, grundläggande kurs.
Efter genomförd kurs har deltagaren
den kompetens som krävs för utfär-
dande av medicinska intyg för privatpi-
loter (flygplan och helikopter), segelfly-
gare, ballongförare m fl
18–26 april 2009, avancerad kurs. Efter
genomförd kurs har deltagaren den
kompetens som krävs för utfärdande av
medicinska intyg för trafikpiloter (flyg-
plan och helikopter), flygledare m fl
För information och ansökningshand-
lingar, se ‹www.flygdykmed.se› eller
kontakta e-post: flygdykmed@aleris.se
Ansökan ska vara kursledningen till-
handa senast den 15 november 2008

Specialistexamination
i neurologi

■ VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personal avdel -
ningar och andra berörda kan sprida den
effektivt genom att sända in uppgifterna
till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin
Jacobs son, tel 08-790 34 78, e-post: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se


