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n nytt om namn

AT-läkarna vid Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset i Göteborg delar varje år 
ut pris till de bästa handledarna.  
Mottagare av 2008 års handledarpris är 
Anders Edebo och Anders Bergstedt.

Anders Edebo är 
specialistläkare i 
kirurgi och han får 
priset med följande 
motivering: »Anders är 
en intresserad och 
engagerad handledare 
som ger utbildning stor 
plats i den kliniska 
vardagen. Han tillför 

psykiatrin den vetenskap och evidens 
som gör den till en fascinerande 
specialitet. Genom att överlämna stort 
utrymme och ansvar och samtidigt 
finnas tillgänglig och stöttande i alla 
lägen får han en att växa.«

Anders Bergstedt är 
överläkare i psykiatri 
och han får priset med 
motiveringen: »Anders 
är lugn, ödmjuk och 
metodisk som handle-
dare. Han är duktig på 
att se ens starka sidor 
och föra fram dem. 
Oförtröttligt och 
förutsättningslöst 

välkomnar han en till den kirurgiska 
specialiteten och får en att känna sig 
hemma, som en tillgång och som en 
riktig doktor.«
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Kungliga medaljer 
för framstående insatser

Professorerna Barbro Westerholm 
och Christopher Gillberg förlänades 
den 28 januari 2009 H M Konungens 
medaljer.

Barbro Westerholm tilldelades en 
medalj av 12:e storleken i Serafimeror-
dens band för framstående insatser 
inom svensk politik och samhällsliv.

Christopher Gillberg belönades med 
en medalj i 8:e storleken i Serafimeror-
dens band för värdefulla insatser inom 
barn- och ungdomspsykiatrin.

Medicinarspex 
i Göteborg
Medicinska Spexarcorpsen i Göteborg 
sätter upp föreställningen »Ansgar – 
Missionären på Tvären« å Stenham-
marsalen, Götaplatsen, Göteborg, med 
premiär fredagen den 3 april, kl 19.30.
Föreställningar ges den 4 april kl 18.00,  
(då senila spexare välkomnas lite  
extra), samt den 16 april kl 19.00.

Biljetter (180 kr) bokas per e-post:  
konduktor@mfg.gu.se

Nya docenter i Lund

Vid medicinska fakulteten, Lunds uni-
versitet, har som docenter antagits 
Ingrid Hedenfalk i experimentell on-
kologi och Åsa Westrin i klinisk psy-
kiatri.

n disputationer
27 mars, cellbiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal Ivan Östholm, 
Medicinaregatan 13: New roles of  
filamins in cell signalling, transcrip-
tion and organ development (Xianghua 
Zhou). 

30 mars, medicinsk lednings-, orga-
nisations- och innovationskunskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Sam-
uelssonsalen, Scheelelaboratoriet, 
Tomtebodavägen 6: Exploring academ-
ic leadership in medical schools and 
universities in Iran (Ali Bikmoradi). Fa-
kultetsopponent: Robin Middlehurst, 
England.

30 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
sal Månen, plan 9, Alfred Nobels allé 8:  
Teleost retina – a model to study neuro-
genesis and angiogenesis (Satish Srini-
vas Kitambi). Fakultetsopponent: Finn 
Hallböök.

2 april, medicinsk vetenskap, Karolin-
ska institutet, kl 13.00, sal Emmy  
Rappe, Röda Korsets högskola, Tek-
nikringen 1: Psychosocial aspects on 
children with imperforate anus and 
their parents (Margret  Nisell). Fakul-
tetsopponent: Christina Lindholm.

2 april, dermatologi och venereologi, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, hör-
sal Arvid Carlsson, Academicum, Med-
icinaregatan 3: Photodynamic therapy 
for treatment of acne vulgaris in clinical 
studies: dose response and mode of ac-
tion (Camilla Hörfelt). Fakultetsoppo-
nent: Hans Christian Wulf, Danmark.

3 april, anatomi, Umeå universitet, kl 
09.00, sal BiA201, Biologihuset: The 
neuropeptides VIP and substance P and 
the non-neuronal cholinergic system in 
ulcerative colitis (Maria Jönsson). Fa-
kultetsopponent: Johan D Söderholm.

3 april, lungmedicin, Umeå universitet, 
kl 09.00, sal B, plan 9, Tandläkarhög-
skolan: Sleep apnea and sleep – diag-
nostic aspects (Carin Sahlin). Fakul-
tetsopponent: Åke Tegelberg.

3 april, molekylär genetik, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, sal B42, BMC, Husar-
gatan 3: Genetic studies of pigmenta-
tion in chicken (Ulrika Gunnarsson). 
Fakultetsopponent: William J Pavan, 
USA.

3 april, medicinsk cellbiologi, Uppsa-
la universitet, kl 13.15, sal B22, BMC, 
Husargatan 3: Glucose, palmitate and 
apolipoprotein CIII-induced effects on 
insulin-producing b-cells (E-ri Maria 
Sol). Fakultetsopponent: Noel Morgan, 
England.

3 april, socialmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, föreläsningssalen, Mag-
nus Huss, M:4, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Homelessness and 
health: analysis of mortality and mor-
bidity from a gender perspective (Ulla 
Beijer). Fakultetsopponent: Urban Jan-
lert.

3 april, transfusionsmedicin, Karolin-
ska institutet, kl 10.00, hörsalen, 1 tr 
ned, Novum, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge: Storage and trans-
fusion of platelets: in vitro and in vivo 
studies in healthy volunteers and in al-
logeneic hematopoetic progenitor cell 
transplant recipients (Beatrice Died-
rich). Fakultetsopponent: Gösta 
Berlin.

3 april, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, sal R6, Karo-
linska Universitetssjukhuset Huddinge: 
Nutritional status, body composition 
and diet in patients with rheumatoid 
arthritis (Ann-Charlotte Elkan).  
Fakultetsopponent: Folke Hammar-
qvist.

3 april, experimentell neurovetenskap, 
Karolinska institutet, kl 10.00, föreläs-
ningssalen, öronkliniken, A6:02, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Solna: 
Image processing methods to study the 
living hearing organ (Miriam von Tie-
demann). Fakultetsopponent: Magnus 
Borga.

3 april, klinisk virologi, Karolinska 
institutet, kl 09.00, sal 9Q, Alfred  No-
bels allé 8, Huddinge: The effect of  
alpha-HGA on HIV-1 replication (Ma-
soud Youssefi). Fakultetsopponent: 
Jorma Hinkula.
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Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum fredagen den 8 
maj 2009, kl 10.00–17.00,  Spårvagns-
hallarna i Stockholm
Föredragningslista
 1. Mötet öppnas
 2.  Upprop
 3.  Val av ordförande för mötet och  
  två justeringsmän
 4.  Mötets behöriga utlysande
 5.  Fastställande av föredragnings-  
  lista
 6.  Styrelsens verksamhetsberät-  
  telse
 7.  Revisorernas berättelse
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsen
 9.  Motioner
 10.  Fastställande av budget för år   
  2009 samt årsavgift för 2010
 11.  Val av styrelseledamöter
 12. Val av två revisorer och två revi-  
  sorssuppleanter, auktoriserad   
  revisor samt auktoriserad revi-  
  sorssuppleant
 13.  Val av fullmäktige i Läkarförbun- 
  det samt personliga ersättare för  
  dessa enligt Läkarförbundets   
  stadgar
 14.  Val till valberedningen
 15.  Eventuella övriga frågor
Verksamhetsberättelsen finns att läsa 
via ‹www.svdlf.se›. Handlingarna till 
fullmäktigeledamöterna skickas ut i 
början av april.

Distriktsläkarföreningens 
fullmäktigemöte 2009

n kalendarium
Karlskrona Läkareförening inbjuder till 
sitt 1 350:e ordinarie sammanträde,
torsdagen den 26 mars, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Carl-Magnus Pripp: Svenska hjärtan – 
Swedeheart kvalitetsregister
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För information, kontakta e-post:  
bengt.aberg@ltblekinge.se

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 31 mars, kl 17.30, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Äldre och läkemedel (del 2)
Hur ska läkemedelsskador hos äldre 
förhindras?
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg 
(moderator), Johan Fastbom, Yngve 
Gustafson samt företrädare för sjukhus-
läkare, primärvårdsläkare och SKL
För ytterligare information, se 
‹www.sls.se›.
Ingen föranmälan krävs

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 31 
mars, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 45, Lin-
köping
S Bertil Olsson: Fältskärer i Svenska 
Ostindiska Kompaniets tjänst
Entréavgiften är 50 kr för icke med-
lem. Gratis entré för studenter vid Lin-
köpings universitet mot uppvisande av 
studentlegitimation

Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsningar våren 2009, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8@
SÖNDAGEN den 5 april
P O Lundberg: Neurologiska sjukdomar 
hos historiska personer
SÖNDAGEN den 3 maj
Anders Kreuger: Barnet och sjukvården 
– erfarenheter från onkologin
SÖNDAGEN den 7 juni
Sven Israelsson: Åska och blixtar – på-
verkan på människan
Ingen föranmälan krävs

Acceptance and commitment therapy 
(ACT), kurs 24–25 april, Clarion Hotel 
Sign, Stockholm
Arrangör: Kris- och Traumacentrum, 
KTC
Kursledare: Robyn D Walser
Kursen vänder sig till läkare, leg psy-
koterapeuter och andra som arbetar 
med beteendeförändringar hos patien-
ter som brukar anses svårbehandlade 
och exempelvis lider av ångest, beroen-
desjukdomar, depression, posttrauma-
tiskt stressyndrom (PTSD), smärtbe-
teende och bulimi
För information och anmälan, se  
‹www.krisochtraumacentrum.se› eller 
kontakta Catharina Lian,  tel 08- 
655 79 31
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS (IPULS-nr 20090021-22)

Svensk idrottsmedicinsk förening, vår-
möte 14–16 maj, Umeå
Tema: Ben, muskel och sena
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.simf.se/varmote/

Svenska psykoanalytiska fören- 
ingen, utbildningsdag till minne av Jo-
han Norman, fredagen den 15 maj, kl 
09.00–16.00, Folkets Hus, Olof Palmes 
plats, Göteborg
Tema: Prata med barn – hjälper det? 
En dag om små och stora barn i psyko-
analys
För mer information, se ‹www.
spaf.a.se›
Anmälan görs per e-post: 
spaf@spaf.a.se eller tel/fax 08-10 80 95

ISPE 2009 mid-year meeting, 26–27 
april, Stockholm
Arrangörer: International Society for 
Pharmacoepidemiology (ISPE) i samar-
bete med Swedish Society for Pharma-
coepidemiology (SLEF) och Centre for 
Pharmacoepidemiology (CPE)
Program
SÖNDAG 26 april 
08.30–12.30 Introduktion till läkeme-
delsepidemiologi
13.30–17.30 Avancerad läkemedelsepi-
demiologi

MÅNDAG 27 April
Från Thalidomide till farmakovigilans 
och till läkemedelsepidemiologi: Har 
läkemedels säkerhet och effektivitet 
förbättrats sedan Thalidomide?
09.00–12.15 Farmakovigilans
Föredragshållare: Barbro Westerholm, 
Allen A Mitchell, Ralph Edwards, Miri-
am CJM Sturkenboom, Otto Cars, Stan-
ley A Edlavitch
13.15–16.30 Läkemedelsepidemiologi
Föredragshållare: Sebastian Schnee-
weiss, Thomas M MacDonald, Micha-
el Kelley, Göran Isacsson, Johan Askling, 
Madlaina Costa-Scharplatz, Jerry Avorn
16.30–17.00 Paneldiskussion och avslu-
tande kommentarer
För anmälan och program, se  
‹www.pharmacoepi.org/commerce/ 
midyear_regform09.cfm›

Neurodegenerative disorders –
immunotherapy and biomarkers,
symposium May 28–29, Rudbeck Labo-
ratory, Uppsala university
At this two-day symposium, world-
leading scientists in the emerging field 
of immunotherapy for neurodegenera-
tion and experts in the field of biomar-
kers will come together to discuss the 
latest developments
Speakers include: 
Immunotherapy
Dale Schenk and Bengt Winblad: Alz-
heimer’s disease
Adriano Aguzzi: Prion disorders
Jan Hillert: Multiple sclerosis
Anne Messer: Huntington’s disease
Biomarkers
Agneta Nordberg: Imaging
Henrik Zetterberg: Biochemistry
For information and registration, see 
‹www.akademikonferens.uu.se/ 
immunotherapy›

SOE 2009,  17th Congres of the Euro-
pean Society of Ophthalmology, June 
13–16, 2009, Amsterdam, The Nether-
lands
For further information, see 
‹www.soe2009.org›


