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� nytt om namn

Annika Tibell, docent och verksam-
hetschef vid transplantationskirurgiska

kliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset
Huddinge, har utsetts
till mottagare avKaro-
linska institutets etik-
pris.
Hon får priset för sitt

klara och tydliga etiska
förhållningssätt och
engagemang i frågor

som rör organdonationer och trans-
plantationer, allt ifrånmötetmed pati-
enter och anhöriga till internationellt
arbete, bl a för att skydda enskilda dona-
torers integritet.
Prisutdelningen äger rum i samband

medKarolinska institutets professors-
installation i Berwaldhallen den 28 ok-
tober.

Holger Liedl är sedan den 1 augusti an-
ställd somST-läkare i internmedicin vid
Oskarshamns sjukhus.
Michailis Lanitis tillträdde den 1 sep-
tember en ST-läkartjänst vid Blekinge-
sjukhusetmed placering på basenhet
medicin.
Said Ghabin har förordnats som speci-
alistläkare vid psykoskliniken, Universi-
tetssjukhusetMAS,Malmö.

Vid Sveriges ögonläkarförenings årsmö-
te somhölls i Örebro den 4 september
utsågs följande nya styrelse: Stefan Se-
regard (ordförande),Anders Behndig
(vice ordförande),Charlotta All-
Eriksson (vetenskaplig sekreterare),
Björn Johansson (facklig sekreterare),
Göran Olivestedt (skattmästare) samt
Britt Beding Barnekow,Kerstin
Hallnäs,Johan Germundsson och
Lars OAndersson (ledamöter).

� disputationer
24 oktober, socialmedicin, Göteborgs
universitet, kl 09.00, hörsal 2118, Arvid
Wallgrens Backe 2: Domestic workload
andmultiple roles. Epidemiological
findings on health and sickness absence
inwomen (Carin StalandNyman). Fa-
kultetsopponent: Per-Olof Östergren.

25 oktober, endokrinologi och diabeto-
logi, Uppsala universitet, kl 09.15, Eng-
hoffsalen, ingång 50, Akademiska sjuk-
huset: Gastric bypass inmorbid obesity:
postoperative changes inmetabolic, in-
flammatory and gut regulatory peptides
(CamillaHoldstock). Fakultetsoppo-
nent: PerHellström.

25 oktober, endokrinologi och diabeto-
logi, Uppsala universitet, kl 09.15, Rud-
becksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag
Hammarskjölds väg 20: Pancreatic en-
docrine tumourigenesis: genes of poten-
tial importance (Térèse A Johansson).
Fakultetsopponent:Martin Bäckdahl.

25 oktober, allmänmedicin, Uppsala
universitet, kl 13.15, föreläsningssalen,
Falu lasarett: Asymptomatic bacteriuria
in the elderly (Nils Rodhe). Fakultetsop-
ponent: Anders Bærheim,Norge.

25 oktober, anestesiologi och intensiv-
vård, Lunds universitet, kl 09.15, Seger-
falksalen, BMC, Sölvegatan 17: Using
probiotics in intensive carewith special
reference to Lactobacillus plantarum
299 and 299v (Bengt Klarin). Fakultets-
opponent: OlaWinsö.

25 oktober, folkhälsovetenskap, ssk kar-
diovaskulär epidemiologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.15, aulan,medicinska kli-
niken, ingång 35, Universitetssjukhuset
MAS,Malmö: Lipoprotein-associated
phospholipase A2 (Lp-PLA2). Impact
and role as cardiovascular riskmarker
(Margaretha Persson). Fakultetsoppo-
nent: OlleWiklund.

29 oktober, samhällsmedicin, Lunds
universitet, kl 13.15, aulan, CRC, ingång
72, UniversitetssjukhusetMAS,Malmö:
Developing general practice: the role of
the APOmethod (Eva Lena Strand-
berg). Fakultetsopponent: Niels Bent-
zen, Danmark.

30 oktober, cell- och tumörbiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.30, föreläs-
ningssalen,MTC, Theorells väg 1:
Transcriptome based analysis ofHodg-
kin lymphoma: insights into themicro-
environment (AnnaBirgersdotter). Fa-

kultetsopponent: VolkerDiehl, Tysk-
land.

30 oktober, molekylär och cellulär fysio-
logi, Lunds universitet, kl 13.00, föreläs-
ningssalen, CRC, ingång 93, Universi-
tetssjukhusetMAS,Malmö:Nature of
large vesicle exocytosis in pancreatic B-
cells: release of ATP andGABA (Jovita
Karanauskaite). Fakultetsopponent:
Christina Bark.

31 oktober, medicinsk cellbiologi, Upp-
sala universitet, kl 09.15, sal B7:113A,
BMC,Husargatan 3: Investigations of
strategies to counteract proinflamma-
tory cytokines in experimental type 1
diabetes (Andreas Börjesson). Fakul-
tetsopponent: JensNielsen, Danmark.

31 oktober, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, aulan, plan 6,
Södersjukhuset: Ljungan virus – a novel
pathogen. Effects on the pregnant fe-
male and her offspring (Annika Sam-
sioe). Fakultetsopponent: Bengt Pers-
son.

31 oktober, klinisk kemi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: Regulation of
the Epstein-Barr virus C promoter by
theOriP-EBNA1 complex (Cecilia Bore-
ström). Fakultetsopponent: Bettina
Kempkes, Tyskland.

31 oktober, psykiatri, Lunds universitet,
kl 09.00, stora föreläsningssalen,Wi-
gerthuset: Depression in the Lundby
study 1947–1997. Incidence, course and
risk factors (CeciliaMattisson). Fakul-
tetsopponent:Marie Åsberg.

31 oktober, molekylär och cellulär fysio-
logi, Lunds universitet, kl 09.15, Lilla
aulan,MFC, ingång 59, Universitets-
sjukhusetMAS,Malmö:Mechanisms
underlying lipotoxicity and glucotoxi-
city in pancreatic islets (SandraMeidu-
te Abaraviciene). Fakultetsopponent:
Peter Bergsten.

Svenska föreningen förmedicinsk
psykologi (SFMP) inbjuder till 2008 års
skrivartävling. Texten ska beröra det
medicinsk–psykologiska området.
Alla slags bidrag välkomnas: personliga
rapporter, litterära texter, filosofiska,
human- eller samhällsvetenskapliga
rapporter eller undersökningar. Det vä-
sentliga är att texten på ett angeläget
sätt belyser vårdrelationer, praktiskt
kliniska situationer, etiska och kulturel-
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På nya jobb

Ögonläkarföreningens
styrelse 2008–2009

SFMPs skrivarpris 2008

� VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personalavdel-
ningar och andra berörda kan sprida den
effektivt genom att sända in uppgifterna
till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin
Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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la frågeställningar inomvård och be-
handling. Bidragen får ej tidigare vara
publicerade i litterärt eller vetenskap-
ligt sammanhang. Författaren ges stor
frihet i ämnesval och utformning av
sitt bidrag, somdock ej får överstiga
8 A4-sidor (med 1,5 i radavstånd).
Bidraget (iWordformat) ska vara be-

dömarkommittén tillhanda senast den
15 december per e-post:
drhj@jablonski.se
Pris för vinnande bidrag är 6 000 kr.

Ytterligare 1–3 bidrag kan få heders-
omnämnande och pris om 1 500 kr.
Upplysningar lämnas avHenry Jablon-
ski, e-post: drhj@jablonski.se

� kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 28 oktober, kl 17.30, Kla-
raÖstraKyrkogata 10, Stockholm
DNA-analyser inom rättsväsendet
Medverkande:Bertil Lindblom (mode-
rator),KerstinMontelius,Ricky Ansell
För information, se ‹www.sls.se›

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 28 ok-
tober, kl 19.00, Berzeliussalen, ingång
65, Universitetssjukhuset i Linköping
ÅsaMoberg, författare och samhällsde-
battör: Hon var ingenFlorenceNight-
ingale –människan bakommyten
Entréavgiften är 40 kr för ickemedlem.
Gratis entré för studenter vid Linkö-
pings universitet

Prevention of falls and injuries in older
people, Berzelius symposium77, No-
vember 6–7, Stockholm, arranged by the
Swedish Society ofMedicine in co-
operationwith the Royal Society of
Medicine
For information, see ‹www.sls.se›

Försäkringsmedicinska Sällskapet,
höstmöte torsdagen den 20 november,
AFA, Klara SödraKyrkogata 18, Stock-
holm
Program
17.00Försäkringsmedicin i Finland
Jorma Järvisalo: Den sociala tryggheten
och socialförsäkringen i Finland
Jorma Järvisalo: Den officiella sidan av
socialförsäkringen och dess försäk-
ringsläkare
Maarit Gockel: Försäkringsmedicin
inomden privata försäkringssidan
18.30Ost- och vinbuffé
Avgiften är 200 kr för ickemedlem
Anmälan görs före den 14 november per
e-post:
bengt.samuelsson@trygghansa.se

Föreningen för konsultationspsykiatri
(FKP), årsmöte torsdagen den 20 novem-
ber, HotellMörby, Danderyds sjukhus
Tema: Psykologisk behandling av
kroppsliga symtom
Alla intresserade är välkomna till den
vetenskapliga delen av programmet
Program
09.30Registrering
10.00Anders Lundin: Introduktion
10.15 Gerhard Andersson: Psykologisk
behandling av kroppsliga symtom– be-
handlingsmetoder och grundläggande
koncept
10.45 Brjann Ljotsson: IBS (irritabel
kolon)
11.15 JohanHolmberg: Yrsel och ostadig-
het
11.45Gerhard Andersson: Tinnitus
12.15Lunch
13.15 Camilla Ekwall: Funktionellamo-
toriska symtom
13.45 Andreas Schröder: Severe func-
tional disorders
14.15–14.45 ErikHedman: Hälsoångest
(hypokondri)
15.15 GunnarOlsson: Smärta
16.00 FredrikHilvesson: Insomnia
16.30–17.00Avslutande paneldiskussion
med samtliga föreläsare
17.15–18.15Årsmöte FKP
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.slso.sll.se/konferens›

15th Linköping November symposium:
Cutting-edge proctology, November
20–21
Program
THURSDAY,November 20
Haemorrhoidal disease
Moderator:Gunnar Arbman
Roger Gerjy: Surgical anatomy – dowe
need a new classification?
PONyström: Stapled haemorrhoido-
pexy – a disappointment?
Helgi Johannsson: Milligan–Morgan –
still evolving?
Roger Gerjy: Local or general anesthesia
for day-care surgery?
Claes Lenander: Pain free surgerywith
ligation of feeding artery?
Evidence-based update
Moderator:Bruce George
Johan Söderholm: Treatment of anal fis-
sures
Anal abscess and fistula I
Moderator:PärMyrelid
ConnyWallon: Optimal surgical ap-
proach to acute abscess
UrbanKarlbom: Advancement flap re-
pair
OlofHallböök: Role of setons in the
treatment of fistula
Anal abscess and fistula II
Moderator:PONyström

Current status of the anal fistula plug
Antoni Zawadzki: Surgical technique
Steen Buntzen: Surgical outcome
Frederik Slors: Comparative studies
Anal abscess and fistula III
Moderator:OlofHallböök
Panel discussion

FRIDAY,November 21
Key-note lecture
Moderator:Peter Andersson
Richard Cohen: Surgical options for
recto-vaginal fistula
Anorectal disease in IBD I
Moderator:TomÖresland
Endoanal ultrasound in our ownhands
Karin Strigård: Fistulas in Crohn’s – two
different entities?
Antoni Zawadzki: Improved fistula sur-
gerywith peropUSG?
Anorectal disease in IBD II
Moderator: Johan Söderholm
Bengt Ihre lecture
Bruce George: Abscess and fistula in
Crohn’s disease
Peter Andersson: Evidence-based up-
date. Algorithm for anal fistula in
Crohn’s disease
Anorectal disease in IBD III
Moderator:Frederik Slors
TomÖresland: Abscess and fistula after
pelvic pouch surgery
Johan Söderholm: The defunctioned
rectum in IBD
For further information and registra-
tion, contact Britt-Marie Johansson, tel
013-22 30 22, e-mail:
Britt-Marie.L.Johansson@lio.se
Registration deadline is November 10

Akademiska Trombos Seminarium,
15–16 januari 2009, Johannesbergs
Slott, Rimbo
Huvudtemat för seminariet är trombos-
profylax samt diagnos och behandling
av etablerad venös tromboembolism
För ytterligare information, kontakta
AndreaKern, tel 08-580 223 26, e-post:
andrea.kern@bayerhealthcare.com

Katastrof- och skadehandläggning vin-
tertid, kurs 22–28mars 2009, Riksgrän-
sen
Kursen innehåller flera praktiskamo-
ment samt teoretiska föreläsningar och
gruppövningar. Dessa inkluderar
traumatologi, katastrofhandläggning,
katastrofövning, prioritering, kylska-
dormm
För information och anmälan, se
‹www.nll.se/twosection.aspx?id=10601›
eller kontakta e-post:
ann-katrin.fredlund-stalnacke@nll.se
alternativt fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 16 januari


