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■ nytt om namn

Gotlands yngre läkares förening delar
årligen ut handledarpriset »Mäster« till
den person som gjort den största insat-

sen för AT- och ST-
läkarnas utbildnings-
situation påGotland.
2008 års pris går till

Anders Lindblad,
överläkare påmedicin-
kliniken och numera
också chef för akutkli-
niken.Motiveringen ly-
der: »Med lugn, efter-

tänksamhet och en ängels tålamod låter
Anders Lindblad sina yngre kollegor
möta utmaningar och ta sig an akuta
situationer. Ständigt finns han närva-
rande i bakgrunden och förmedlar en
känsla av trygghet och ger hjälp så snart
det behövs. Detta gör att underläkarna
påVisby lasarett växer i sin yrkesroll
och rustasmed självförtroende för
framtiden.«

Erik Johansson är sedan den 1 januari
2009 professor imedicinsk kemi vid in-
stitutionen förmedicinsk kemi och bio-
fysik, Umeå universitet.
Han disputerade 1997 vidUmeå uni-

versitet och vistades åren 1998–2000
sompost doc vidWashingtonUniversity
School ofMedicine i Saint Louis, USA.
Sedan 2000 har han varit anställd vid
institutionen förmedicinsk kemi och
biofysik vidUmeå universitet, och han
antogs 2003 somdocent imedicinsk
kemi. Erik Johanssons forskning hand-
lar huvudsakligen ommekanismerna
för kopiering av arvsmassan vid cell-
delning.

Sven Belfrage, Lund, 97 år, död 25
februari
Lars Erik Böttiger, Saltsjö-Boo, 84 år,
död 13 februari
Nils Darle, Mölnlycke, 76 år, död 23
februari
Kjell Glitterstam, Hudiksvall, 66 år,
död 15 februari
Per OTHansson, Borås, 56 år, död 23
december
GöranHesser, Ellös, 81 år, död 15 feb-
ruari
Ingrid Renck, Stockholm, 90 år, död 23
februari
Inga Vikbladh, Karlskrona, 95 år, död
11 februari

Vidmedicinska fakulteten, Umeå uni-
versitet, har somdocenter antagitsMa-
ria Emmelin i epidemiologi och folk-
hälsovetenskap samtPer Lindqvist i
kardiologisk forskning

■ disputationer
12 mars, fysiologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum,Medicinaregatan 3: Gra-
nulosa cell apoptosis. Transcriptional
regulation by the nuclear progesterone
receptor (Anders Friberg). Fakultetsop-
ponent: Torbjörn Bäckström.

13 mars, samhällsmedicin, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, Vårdvetenskapens hus,
C313, Baravägen 3: Social construction
of technical aids – personalmeaning
and interactional effects of disability
and assistive devices in everyday life
(OskarKrantz). Fakultetsopponent: Di-
mitrisMichailakis.

19 mars, vårdvetenskap, Uppsala uni-
versitet, kl 13.15, auditoriumMinus,
Gustavianum, Akademigatan 3:Winter
fatigue andwinter depression: preva-
lence and treatmentwith bright light
(Cecilia Rastad). Fakultetsopponent:
Per-Olof Sandman.

19 mars, smittskydd, Karolinska institu-
tet, kl 09.30, Hillarpsalen, Retzius väg 8:
Vaccinaton against drug-resistantHIV
(Andreas Boberg). Fakultetsopponent:
FabrizioManca, Italien.

19 mars, dermatologi och venereologi,
Göteborgs universitet, kl 13.00, hörsal
Arvid Carlsson, Academicum,Medici-
naregatan 3: Clinical and experimental
studies on oxidized fragrance terpenes
as contact allergens (Johanna Bråred
Christensson). Fakultetsopponent:
ThomasRustemeyer, Nederländerna.

19 mars, klinisk bakteriologi, Göteborgs
universitet, kl 09.00, föreläsningssalen,
plan 3, Guldhedsgatan 10A: Epidemio-
logical and immunological studies of en-
vironmentalmycobacteria –with focus
onMycobacterium abscessus (Bodil
Jönsson). Fakultetsopponent: Kristian
Riesbeck.

20 mars, gastroenterologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal B, plan 9, Tandlä-
karhögskolan: Autoimmune hepatitis in
Sweden (MårtenWerner). Fakultetsop-
ponent: Per Stål.

20 mars, farmaci, Uppsala universitet,
kl 13.00, sal B42, BMC,Husargatan 3:
Treatment response in psychotic pa-
tients in a naturalistic setting: classifica-
tion, genes, drugs, insight and social
networks (Malin Alenius). Fakultetsop-
ponent: Lena Flyckt.

20 mars, dermatologi och venereologi,
Uppsala universitet, kl 09.15, Enghoffsa-
len, ingång 50, Akademiska sjukhuset:
Human epidermal growth factor recep-
tors and biological effects ofHER-
directedmolecules on skin epitheliali-
zation (Sofi Forsberg). Fakultetsoppo-
nent: GunnarKratz.

20 mars, kardiovaskulär medicin, Karo-
linska in stitutet, kl 09.00, thoraxaulan,
KarolinskaUniversitetssjukhuset Sol-
na: Disturbances inmyocardial diastolic
and vascular functionwith the empha-
sis on type 2 diabetes. Diagnostic and
therapeutic opportunities (Christina
Jarnert). Fakultetsopponent: Kurt Bo-
man.

20 mars, klinisk smärtforskning, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Nanna Svartz
auditorium,KarolinskaUniversitets-
sjukhuset Solna: Dynamicmechanical
allodynia in peripheral neuropathic
pain: psychophysical observations (Mo-
nika Samuelsson). Fakultetsopponent:
Nanna Finnerup, Danmark.

20 mars, medicinsk cellbiologi, Linkö-
pings universitet, kl 13.15, Berzeliussa-
len, Universitetssjukhuset i Linköping:
Deposition and resolution of AA amy-
loid (SofiaNNyström). Fakultetsoppo-
nent: ChristophRöcken, Tyskland.

20 mars, internmedicin, ssk endokrino-
logi, Göteborgs universitet, kl 09.00,
Förmaket, Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: Aspects of diag-
nosis and treatment of hypopituitarism
in adult life (Helena Filipsson). Fakul-
tetsopponent: Ulla Feldt-Rasmussen,
Danmark.

20 mars, medicinsk och fysiologisk
kemi, Göteborgs universitet, kl 09.00,
hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3:Molecular regula-
tion of epithelial tube size (Erika Tång
Hallbäck). Fakultetsopponent: Ruth
Palmer.

20 mars, kardiologi, Lunds universitet,
kl 13.30, Segerfalksalen,Wallenberg
Neurocentrum, Sölvegatan 19: Electric
remodeling in atrial fibrillation: assess-
ment using surface electrocardiograms,
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prognostic implications and potential
reversal (Andreas Bollmann). Fakul-
tetsopponent:MårtenRosenqvist.

20 mars, neurobiologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.15, Segerfalksalen,Wallen-
bergNeurocentrum, Sölvegatan 19:
Presynapticmechanisms in L-dopa-
induced dyskinesia (Hanna Lindgren).
Fakultetsopponent: EtienneHirsch,
Schweiz.

20 mars, öron-, näs- och halssjukdomar,
Lunds universitet, kl 13.00, aulan, in-
gång 49, UniversitetssjukhusetMAS,
Malmö: Role of Toll-like receptors in
airway inflammation (AnneMånsson).
Fakultetsopponent: JoachimLundahl.

Höstterminen 2009 erbjuderMalmö
högskola en helt Internetbaserad di-
stanskurs om läkemedelsassisterad be-
handling av opiatberoende (metadon,
buprenorfin).
Kursen ger grundläggande kunskaper

omolika teoretiska, praktiska och soci-
alpolitiska perspektiv kring läkeme-
delsassisterad behandling av opiatbero-
ende. Särskild vikt ägnas åt vårdformens
roll och utformning i dagens svenska
narkomanvård samt åt patienter-
nas/brukarnas perspektiv på den vård
de erbjuds. Kursen riktar sig till perso-
nermed examen från yrkesinriktat ut-
bildningsprogram inomdetmännisko-
behandlande området.
Anmälningsperioden startar den 15

mars. För ytterligare information,
se ‹www.edu.mah.se/HS168A/›.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
läkarförbund inbjuder till möte om lä-
kares fortbildning, fredagen den 20
mars, kl 09.30–15.30, KlaraÖstraKyr-
kogata 10, Stockholm
Läkares fortbildning, eller den kontinu-
erliga professionella utvecklingen(
CPD), är en högaktuell fråga som enga-
gerar flera sektioner/specialitets-
föreningar. Frågor kring former och an-
svar för fortbildning, formella krav på
deltagande i fortbildning, poängsätt-
ning, ackreditering och certifiering
samt internationella jämförelser är hög-
aktuella och berör alla läkare
För information och anmälan, kontakta
e-post: annie.melin@sls.se
Sista anmälningsdag är den 17mars

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 17mars, kl 17.30, Klara
ÖstraKyrkogata 10, Stockholm
1900-talets stora epidemi. Omhjärt–
kärlsjukdomarnas uppgång och fall
Medverkande:Kjell Asplund (modera-
tor) ochBirgitta Stegmayr
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›. Ingen föranmälan behövs

Molecular and physiological aspects of
type 2 diabetes and obesity, 9th sympo-
sium, Friday, April 3,Wallenbergsalen,
Nobel Forum,Karolinska institutet,
Stockholm
Program
09.00 Juleen RZierath:Welcome
09.10MatthiasMann: Proteomic
studies of insulin signaling and of single
islets
09.45–10.20EdwardADennis: Lipid-
omics of fatty acid and eicosanoidmeta-
bolism
Chairperson: JanNedergaard
10.50Rosalind Coleman: Acyl-CoA syn-
thetase-1 is required for adipocyte fatty
acid oxidation
11.25 Robert V Farese Jr: How cells fat-
ten up:Mechanisms of fat synthesis and
storage
12.00Lunch
Chairperson:AnnaKrook
13.10Michael Stumvoll: Neuroimaging
in obesity
13.45–14.20RémyBurcelin: At the be-
ginningwas intestinalmicroflora-
mediatedmetabolic inflammation...
Chairperson:Barbara Cannon
14.50 Philippe Froguel: The contribu-
tion of human genetics to the under-
standing of T2D and obesity
15,25–16.00 JohnGreally: Epigenomics
inmetabolic disease
For application, see
‹https://websurvey.textalk.se/start.
php?ID=28947›

Anafylaxi. Synpunkter på diagnostik, be-
handling och profylax, IPULS-granskad
kurs onsdagen den 15 april, Skåne län
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.ipuls.se›, IPULS-nr
20090014

Colorectal surgery at Karolinska Institu-
tet 2009, symposium andworkshop
May 13–15, KarolinskaUniversityHos-
pital, Stockholm
This symposium and live surgery ses-
sion offers a comprehensive and inter-
esting programwith several distin-
guished international and Swedish lec-
turers. Different sessions including the
main issues in colorectal surgerywill be
covered by interactive, clinically ori-

ented lectureswith ample time reserved
for discussions
For further information, see
‹www.svenskkirurgi.se/kolorektal/
kalendarium› or contact Christina Ed-
berg, phone 08-517 727 52, e-mail:
christina.edberg@karolinska.se

Akuta förgiftningar, XXIX International
Congress of the EuropeanAssociation
of Poisons Centres andClinical Toxico-
logists, 12–15maj, ClarionHotel Sign,
Stockholm (samt »precongress sympo-
sium« den 12maj: Poisoning in special
patient groups)
Målgruppen är läkare som i sin verk-
samhet ansvarar för behandling av aku-
ta förgiftningsfall
Ur programmet:
• Adverse drug reactions and toxico-
surveillance

• Controversies in clinical toxicology
• Heavymetals
• Laboratory investigations
• The poisons centre of the future
• Poisoning by biological toxins –
mushrooms, snakes,marine animals

För information, kontakta Ann-Cath-
rineKreüger, tel 08-610 05 62, eller
Hans Persson, tel 08-610 05 11, alterna-
tivt e-post:
giftinformation@apoteket.se

Samfundet äldre läkare (SÄL), vårmöte
och årsmöte 5–7 juni, Visby
Program
FREDAG5 juni
MargaretaWinberg,BarbroWesterholm
mfl: Symposiumom spelberoende
LÖRDAG6 juni
Årsmötesförhandlingar
Rune Sjödahl, Jan-Erik Frödin: Behand-
ling av kolorektalcancer
LarsOlof Kallings: Lepra–HIV/aids i
internationellt perspektiv
Folke Sjöqvist: Geriatrisk farmakologi
Staffan Bergström,BirgittaWetterdal:
Kvinnohälsa i utvecklingsland
GunWestholm: Visby brandskattning –
myt eller verklighet?
SÖNDAG7 juni: Utflyktsprogram
För ytterligare information, se
‹www.lakarforbundet.se/sal› eller kon-
takta Lennart Rinder, tel 08-767 30 41,
e-post: rinder@brevet.nu

4:e nordiska specialistutbildningen i
palliativ medicin 2009–2011
Kursen startar i september 2009 och på-
går under två årmed kursveckor i samt-
liga nordiska länder
För information och anmälan, se
‹www.sfpm.org›. Kursbeskrivning kan
hämtas via ‹www.nscpm.org›
Sista anmälningsdag är den 31mars
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