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■ nytt om namn

Askell Löve, ST-läkare vid Bild- och
funktionsdiagnostiskt centrum,Univer-

sitetssjukhuset i Lund,
får det pedagogiska pri-
set »Skalpellen«, som
delas ut av studenterna
på läkarutbildningens
termin 8. Priset, som av-
ser höstterminen 2008,
tilldelas en icke univer-
sitetsanställd lärare för
pedagogiska insatser ut-

över det vanliga.
Studenternasmotivering till utmär-

kelsen lyder: »Askell Löve har utfört sitt
uppdragmed strålande engagemang och
ett stort kliniskt kunnande. Vidare har
han behandlat oss studenter på ett vär-
digt sätt och lyssnat på våra synpunkter.
Han framstår som ett gott föredöme för
alla lärare och kliniska läkare verksam-
ma vidUniversitetssjukhuset i Lund.«

Vid Blekingesjukhuset har somST-
läkare anställtsNina Kaerger ochMet-
te Ludvigsen vid basenhet kvinnoklini-
ken,Barbara Kommata ochGunilla
Leander vid basenhetmedicin, samt
Katrin Pröh vid röntgenkliniken.
Maria Albin har förordnats somuni-
versitetslektor i arbets- ochmiljömedi-
cin vid Lunds universitet. Anställningen
är förenadmed en överläkartjänst vid
Universitetssjukhuset i Lund.

Sven Grapenson, Karlstad, 93 år, död
19 februari
Jöns-Åke Göransson, Arnäsvall, 70 år,
död 23 februari
ElisabethMalec Olovson, Hölö, 76 år,
död 19 januari
HansMelin, Härnösand, 83 år, död 3
februari
Axel C Olzon, Vänersborg, 89 år, död 24
februari

■ disputationer
20 mars, medicinsk lednings-, organisa-
tions- och innovationskunskap, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, Samuelssonsa-
len, Tomtebodavägen 6: Doctors and
drugs – howSwedish emergency and
family physicians understand drug pre-
scribing (Pia BastholmRahmner). Fa-
kultetsopponent: KarinKjellgren.

20 mars, klinsk neurovetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen,MagnusHuss,M4, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Improving
maintenance treatment of heroin addic-
tion: the role of buprenorphine (Karl
JohanKakko). Fakultetsopponent: Eric
C Strain, USA.

20 mars, patologi, cytologi, experimen-
tell patologi, Karolinska institutet, kl
09.30, Radiumhemmets föreläsningssal,
KarolinskaUniversitetssjukhuset Sol-
na: Kaposis’ sarcoma andmalignant
lymphomas in Tanzania during the aids
epidemic (AmosRodgerMwakigonja).
Fakultetsopponent:Michael Dictor.

20 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, Rockefellersa-
len, IHCAR,Nobels väg 9: Sexually
transmitted infections and other repro-
ductive tract infections in rural Viet-
nam (PhamThi Lan). Fakultetsoppo-
nent: Tobias Alfvén.

21 mars, medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, sal B21, BMC,Hu-
sargatan 3: Cyclic AMPoscillations in
insulin-secreting cells (Jenny Såge-
torp). Fakultetsopponent: Lena Sten-
son.

23 mars, medicinsk biokemi, Uppsala
universitet, kl 13.15, C10:305, BMC,Hu-
sargatan 3: The structural basis of the
control of actin dynamics by the gelso-
lin superfamily proteins (Sakesit Chum-
narnsilpa). Fakultetsopponent: Lars
Backman.

24 mars, pediatrik, Göteborgs universi-
et, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Aca-
demicum,Medicinaregatan 3: Genetic
linkage and association studies in celiac
disease: discoveries fromwhole genome
analysis (Svetlana Adamovic). Fakul-
tetsopponent:MarjuOrho-Melander.

25 mars, medicinsk biokemi, Uppsala
universitet, kl 09.15, C10:301, BMC,Hu-
sargatan 3: Structural and functional
studies of gelsolin family proteins (Qing
Ma). Fakultetsopponent: RogerKarls-
son.

26 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, föreläsnings-
salen, CMM, L8:00, KarolinskaUniver-
sitetssjukhuset Solna: Genetic and im-
munological studies of experimental
arthritis, with emphasis on a novel C-
type lectin receptor gene complex (Jian
PingGuo).Fakultetsopponent: Åsa An-
dersson, Danmark.

27 mars, kirurgi, Umeå universitet, kl
13.00, föreläsningssal D, plan 9, Norr-
lands universitetssjukhus: Dangers in
sport parachuting (Lars AntonWest-
man). Fakultetsopponent: Inggard Le-
reim,Norge.

27 mars, medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, D1:419, BMC,Hu-
sargatan 3: Frk/Shb signalling in pan-
creatic beta-cells: roles in islet function,
beta-cell development and survival as
implicated inmouse knockoutmodels
(Björn Åkerblom). Fakultetsopponent:
HindrikMulder.

27 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, auditoriet,
CMB, Berzelius väg 21: Generation of
dopamine neurons in vivo and from em-
bryonic stem cells in vitro (Stina Fri-
ling). Fakultetsopponent: Rosario Sán-
chez-Pernaute, Spanien.

27 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, hörsalen, plan
4, Novum,Huddinge: LXR regulation of
hepatic gene expression and pituitary
dependent hormones (PiaKotokorpi).
Fakultetsopponent: Sven-Olof Olofs-
son.

27 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, Rockefeller
salen, Nobels väg 11: Empty glasses and
broken bones. Epidemiological studies
on alcohol and injuries treated at an
emergency department in Switzer-
land (HervéKuendig). Fakultetsoppo-
nent: Dike van deMheen, Nederlän-
derna.

27 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
sal 263, AlfredNobels allé 12, Huddinge:
Physical activity in Swedes in general
andminoritywomen in particular (Ma-
rita Södergren). Fakultetsopponent: Ulf
Ekelund, England.

27 mars, obstetrik och gynekologi, Lin-
köpings universitet, kl 13.00, Bohmans-
sonsalen, Universitetssjukhuset i Öre-
bro: Genital prolapse surgery – a study
ofmethods, clinical outcome and the
impact of pelvic floormuscle function
(Kristina Crafoord). Fakultetsoppo-
nent: Christian Falconer.

27 mars, kirurgi, Lunds universitet, kl
13.00, aulan,MFC, ingång 59, Universi-
tetssjukhusetMAS,Malmö: Calcium
metabolism and breast cancer risk
(Martin Almquist). Fakultetsopponent:
Jan Frisell.
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27 mars, laboratoriemedicin, ssk experi-
mentell hematologi, Lunds universitet,
kl 13.00, Segerfalksalen,Wallenberg
Neurocentrum, BMC, Sölvegatan 17:
Novel findings on cellular trafficking
and targeting for granule storage of neu-
trophil elastase, amultifunctional
effectormolecule of innate immunity
(LindaKällquist). Fakultetsopponent:
Niels Borregard, Danmark.

27 mars, kliniskmedicin, ssk experi-
mentell psykiatri, Lunds universitet, kl
09.00, föreläsningssal 01, Kioskgatan 21,
Universitetssjukhuset i Lund: Life
events, stress and coping. Suicidal pa-
tients in a time-perspective (Charlotta
Sunnqvist). Fakultetsopponent:Margda
Waern.

28 mars, anestesiologi och intensivvård,
Uppsala universitet, kl 09.15, Skoogsa-
len, ingång 78/79, Akademiska sjukhu-
set: Aspects of induced hypothermia fol-
lowing cardiopulmonary resuscitation:
cerebral and cardiovascular effects (Jo-
hannaNordmark). Fakultetsopponent:
PatrickKochanek, USA.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 24mars, kl 17.30, Klara
ÖstraKyrkogata 10, Stockholm
Peter Friberg (moderator): Barns och
ungdomars tillvaro
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›. Ingen föranmälan behövs

Sepsis 2009: Primärt omhändertagande
av patientmed svår infektionssjuk-
dom/septisk chock, kurs onsdagen den
22 april, Universitetssjukhuset, Örebro
Program
10.00 Jan Sjölin: Inledning
10.15Magnus Brink: Tidig identifiering
och initial handläggning av patientmed
svår sepsis/septisk chock. Presentation
av nationellt vårdprogram
10.45 Per-Olof Grände: Vätsketerapi till
patientmed svår sepsis/septisk chock.
Vad är bäst att ge?
11.15 Bengt Gårdlund: Antibiotikabe-
handling vid svår sepsis/septisk chock –
när och vad?
11.45 Jan Sjölin: Steroider vid behand-
ling av svår sepsis/septisk chock? Bör vi
avstå?
12.10 StenWalther: Glukoskontroll?
Även för patientermed svår sepsis?
12.30Lunch
13.20Biomarkörer
AdamLinder: Heparinbindande protein
Johan Sundén-Cullberg: Resistin

Jens-Ulric Jensen: Prokalcitonin – PASS
Patrik Gille-Johnson: Fel och fallgropar
vid bedömning av biomarkörer. Säger
SIRS och vitalparametrarmer?
14.45Värdet av ett nationellt kvalitets-
register för sepsispatienter
GöranKarlström: Erfarenheter från in-
tensivvårdregistret
Jesper Svefors: Erfarenheter från natio-
nellt sepsisregister
15.15Paneldiskussion
Moderator: Jan Sjölin
16.00 Jan Sjölin: Sammanfattning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sepsis-uso.se› eller kontak-
ta EwaNyström, tel 019-602 37 05,
e-post: ewa.nystrom@orebroll.se
Sista anmälningsdag är den 6 april

Svensk idrottsmedicinsk förening, vår-
möte 14–16maj, Umeå
Tema: Kvinnor och idrott. Prestations-
utveckling inklusive doping
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.simf.se/varmote/

Stockholms Obesitasdagar, 28–29maj,
Stockholm
Tema: Fetmaepidemin – en kirurgisk
ochmedicinsk utmaning!
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.obesitasdagar.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

Porphyrins and porphyrias, Berzelius-
symposium81, 14–18 juni, Stockholm
Organisationskommitté:PaulineHar-
per,Christer Andersson,DanEHAn-
dersson ochYlva Floderus
Preliminärt program
•Heme biosynthesis regulation and por-
phyria
•Clinical aspects of acute and cutaneous

porphyrias, pathophysiology andman-
agement
•Porphyria as a toxicogenetic disease
•Preventivemeasures and surveillance
program for late complications
•Treatments under development for
acute and cutaneous porphyria
•Genetics andmolecular pathology of
porphyrias
•The benefits of international coopera-
tion
För ytterligare information, se
‹www.sls.se/berzelius/6547.cs› eller
kontakta e-post: annie.melin@sls.se

Geriatrisk bild- och funktionsmedicin,
kurs 5–12 september 2009, Ile Rousse,
Korsika
Målgruppen är geriatriker, allmänmedi-
cinare, radiologer och alla läkare som
arbetarmed äldre patienter
Kursledning och föreläsare:Olle Ekberg,
Sölve Elmståhl,BirgittaHillarp,Ola
Björgell,PavelMaly, IngaRedlund-
Johnell ochÅkeRundgren
Ur programmet:
Normalt åldrande. Torax. Dysfagiut-
redning. Koloncancer. Spondylos.
Pankreas. Hjärt–kärlsjukdomar. Kogni-
tiv svikt. Urinvägar. Rehabilitering. Vad
är åldrande? Är det farligt att bli gam-
mal?Morbiditet ochmortalitet. Stroke.
Den gamla hjärnan. Gastrointestinal-
kanalen. Frakturpanorama. Gallblåsa
och gallvägar. Aortaaneurysm. Artropa-
tier. Volvulus och andra kolonobstruk-
tioner. Tarmischemi och blödning.MR
av äldre patientermed skelettsmärta.
Ovarialcancer. Spinal stenos. Iatrogena
förändringar. Divertikulit. Akut buk.
Osteoporos. Hyperparatyreoidism. Kan
man behandla åldrandet? Leukoaraios.
Koliter hos äldre.Warankomplikatio-
ner. Diskussioner
Kursavgiften är 8 000 kr (kostnad för
resa tillkommer)
För ytterligare information och upplys-
ningar, kontaktaOlle Ekberg ochEva
Prahl, tel 040-33 88 60, e-post:
eva.prahl@med.lu.se eller Sölve Elm-
ståhl, tel 040-39 13 20, fax 040-39 13 13,
e-post: solve.elmstahl@med.lu.se eller
se ‹www.med.lu.se/klinvetmalmo/
medicinsk_radiologi›
Kursen är granskad och godkänd av
IPULS. Fullständig utbildningsbeskriv-
ning finns att hämta via ‹www.ipuls.se›

Transient receptor potential channels:
From sensory signaling to human dis-
ease, internationell konferens 26–27
september, Nobel Forum,Karolinska
institutet, Stockholm
Anmälan görs via ‹ki.se/trpmeeting›
Deltagarantalet är begränsat


