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carin.jacobsson@lakartidningen.se

Pedagogisk pristagare i Umeå

Läkarprogrammet vid Umeå universi-
tet har delat ut 2009 års pedagogiska 
pris till Jan Malm, neu-
rolog och universitets-
lektor vid institutionen 
för farmakologi och kli-
nisk neurovetenskap.

Han får utmärkelsen 
med motiveringen: »Jan 
Malm är en av studenter 
och kollegor erkänt 
skicklig lärare, som har 
framställt läroböcker 
och filmer och varit drivande i utveck-
lingen av lärandet i neurologi i Sverige, 
vilket även kommer att gagna Läkar-
programmets förestående regionalise-
ring.« Prissumman är på 60 000 kr.

Jan Malm

Lykke Munk har anställts som över-
läkare vid barn- och ungdomspsykia-
triska kliniken, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö. Han tillträder sin nya be-
fattning den 1 juni.
Vid Blekingesjukhuset har som överlä-
kare förordnats Bodil Heijbel vid
habiliterings- och rehabiliteringsklini-
ken samt Per Westerlund vid medi-
cinkliniken, båda med tillträde den 1 
februari.
Birgitta Solberg har erhållit en ST-
tjänst vid barnkliniken, Länssjukhuset 
Sundsvall–Härnösand.

På nya jobb

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Catarina Lundin i klinisk 
genetik och Anna Rignell-Hydbom i 
miljömedicin.

Docenter

Henrik Kindmark, Uppsala, 44 år, död 
27 mars
Walter Swaty, Arboga, 77 år, död 20 
februari

Avlidna

n VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är vik
tig och intresserar många. Personal
avdel ningar och andra berörda kan spri
da den effektivt genom att sända in 
uppgifterna till Läkartidningen, Box 
5603, 114 86 Stockholm. Frågor besva
ras av Carin Jacobs son, tel 08790 34 78, 
epost: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se

28 april, stamcellstransplantation, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, sal C1:87, 
Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge: Mesenchymal stromal/stem 
cells – expansion, engraftment and im-
mune modulation (Håkan Samuelsson). 
Fakultetsopponent: Jan E Brinch-
mann, Norge.

29 april, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, föreläsnings-
salen, MTC, Theorells väg 1: Innate and 
adaptive immune responses in viral 
and chronic inflammatory diseases 
(Danika Schepis). Fakultetsopponent: 
Vincenzo Barnaba, Italien.

29 april, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Samuelsson-
salen, Tomtebodavägen 6: Studies on 
activation of cytosolic phospholipase A2 
and 15-lipoxygenase-1 in hematopoietic 
cells (Erik Andersson). Fakultetsoppo-
nent: Hartmut Kühn, Tyskland.

29 april, vårdvetenskap, ssk äldre och 
åldrande, Linköpings universitet, kl 
10.00, sal K1, Kåkenhus, Campus Norr-
köping: Everyday life amongst the  
oldest old – descriptions of doings and 
possession and use of technology (Åsa 
Larsson). Fakultetsopponent: Louise 
Nygård.

29 april, allmänmedicin, Linköpings 
universitet, kl 13.00, aulan,  ingång 16, 
Hälsans hus, Universitetssjukhuset i 
Linköping: Screening for cardiovascu-
lar risk and diabetes in primary health 
care. The Söderåkra risk factor screen-
ing study (Ulla Petersson). Fakultets-
opponent: Lars Weinehall.

30 april, medicin, ssk molekylär medi-
cin, Göteborgs universitet, kl 09.00, 
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, 
Medicinaregatan 3: Defining RCE1 and 
ICMT as therapeutic targets in K-RAS-
induced cancer (Annika Wahlström). 
Fakultetsopponent: Channing J Der, 
USA.

2 maj, funktionell genetik, Lunds uni-
versitet, kl 11.00, Segerfalksalen, BMC, 
Sölvegatan 19: Rho-GTPases in mor-
phogenesis and differentiation of the 
developing pancreas (Thomas Greiner). 
Fakultetsopponent: Marc Pilon.

7 maj, psykiatri, Umeå universitet, kl 
09.00, sal A, psykiatriska kliniken, 
byggnad 23, Norrlands universitets-
sjukhus: Bipolar disorder in rural 

n disputationer Ethiopia (Alemayehu Negash). Fakul-
tetsopponent: Hans Ågren.

7 maj, pediatrik, Uppsala universitet, kl 
09.15, Rosénsalen, ingång 95, Akade-
miska sjukhuset: Health complaints, 
bullying and predictors of attention- 
deficit/hyperactivity disorder (ADHD) 
in 10-year-olds in a Swedish communi-
ty (Kirsten Holmberg). Fakultetsoppo-
nent: Hans K:son Blomquist.

7 maj, infektionsmedicin, Karolinska 
institutet, kl 10.00, Welandersalen, B2, 
plan 00, Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna: The molecular basis of 
Plasmodium falciparum resistance to 
the antimalarial lumefantrine (Chris-
tin Sisowath). Fakultetsopponent: Da-
vid Warhurst, England.

7 maj, psykiatri, Linköpings universi-
tet, kl 13.00, Elsa Brändströmsalen, 
Universitetssjukhuset i Linköping: Per-
sonality and its complexity. An investi-
gation of the Swedish version of the 
Temperament and Character Inventory 
(Sven Brändström). Fakultetsoppo-
nent: Ada Zohar, Israel.

7 maj, medicinsk mikrobiologi, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, hörsal Ivan 
Östholm, Medicinaregatan 13: A mouse 
model for direct evaluation of cholera 
vaccines (Erik Nygren). Fakultetsoppo-
nent: Björn Gustafsson.

7 maj, klinisk medicin, ssk ortopedi, 
Lunds universitet, kl 09.00, ortopedis-
ka klinikens föreläsningssal, plan 6, in-
gång 25B, Universitetssjukhuset MAS, 
Malmö: Physical activity, bone mass 
and bone structure in pre-pubertal 
children (Gayani Alwis). Fakultetsop-
ponent: Olle Svensson.

8 maj, epidemiologi och folkhälsove-
tenskap, Umeå universitet, kl 13.00, sal 
B, plan 9, Tandläkarhögskolan: Promo-
ting health in adolescents – preventing 
the use of tobacco (Maria Nilsson). Fa-
kultetsopponent: Charli Eriksson.

8 maj, klinisk kemi, Umeå universitet, 
kl 09.00, sal 135, byggnad 9A, Norrlands 
universitetssjukhus: Preanalytical  
errors in primary health care (Johan 
Söderberg). Fakultetsopponent: Ewa 
Idvall.

8 maj, klinisk kemi, Uppsala universi-
tet, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång 50, 
Akademiska sjukhuset: Characteriza-
tion of IgY for oral immunotherapy and 
prevention of Pseudomonas aeruginosa 
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infections in cystic fibrosis patients 
(Elin Nilsson). Fakultetsopponent: 
Jane Burns, USA.

8 maj, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, auditoriet, 
CMB, Berzelius väg 21: Mammalian 
sperm flagella and cilia (Jikui Guan). 
Fakultetsopponent: Jorma Toppari, 
Finland.

8 maj, sjukgymnastik, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, sal H3, Zanderska hu-
set, Alfred Nobels allé 23, Huddinge: 
Affect-focused body psychotherapy for 
patients with generalised anxiety dis-
order (Adrienne Levy Berg). Fakultets-
opponent: Rolf Holmqvist.

8 maj, obstetrik och gynekologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, aulan, Söder-
sjukhuset: Pelvic organ prolapse – as-
pects of etiology, symptomatology and 
outcome after surgery (Ann Miedel). 
Fakultetsopponent: Kerstin  Nilsson.

8 maj, ortopedi, Karolinska institutet, 
kl 09.00, aulan, Danderyds sjukhus: 
Muscle mass and function after total 
hip arthroplasty (Anton Rasch). Fakul-
tetsopponent: Nils Hailer.

8 maj, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Nanna 
Svartz auditorium, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Solna: Novel epidemio-
logic and mechanistic aspects of the 
metabolic syndrome (Justo Sierra 
Johnson). Fakultetsopponent: Jean-
Pierre Després, Kanada.

8 maj, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, aulan, tho-
raxkliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Electromechanical ef-
fects and optimization modalities of 
cardiac resyncronization therapy (Cin-
zia Valzania). Fakultetsopponent: Mi-
chael R Gold, USA.

8 maj, pediatrik, Göteborgs universitet, 
kl 13.00, föreläsningssal 1, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus: 
Opportunistic viral infections after pe-
diatric transplantation (Carola Kull-
berg Lindh). Fakultetsopponent: Björn 
Fischler.

8 maj, ortopedi, Göteborgs universitet, 
kl 09.00, aulan, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset: Acute Achilles tendon 
rupture. Evaluation of treatment and 
complications (Katarina Nilsson- 
Helander). Fakultetsopponent: Per 
Renström.

8 maj, urologi, Göteborgs universitet, kl 
09.00, aulan, kvinnokliniken, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset/Östra: 
Lower urinary tract symptoms in  
women – aspects on epidemiology and 
treatment (Anna Lena Wennberg). Fa-
kultetsopponent: Christian Falconer.

8 maj, cell- och molekylärbiologi, 
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalk-
salen, Wallenberg Neurocentrum:  
Beta-cell dysfunction in Huntington’s 
disease (Karl Bacos). Fakultetsoppo-
nent: Neil Aronin, USA.

8 maj, dermatologi och venereologi, 
Lunds universitet, kl 09.00, aulan, CRC, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö: 
Contact allergy to textile dyes. Clinical 
and chemical studies on disperse dyes 
(Kristina Ryberg). Fakultetsopponent: 
Berndt Stenberg.

8 maj, patologi, Lunds universitet, kl 
09.00, föreläsningssalen, Patologihu-
set, ingång 78, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö: Phosphorylation of ERa 
and HIF-1a in breast cancer with focus 
on tamoxifen response and links to  
kinase activation (Caroline Wigerup). 
Fakultetsopponent: Lesley-Ann Mar-
tin, England.

9 maj, onkologi, Uppsala universitet, kl 
09.15, Gustavianum, Akademigatan 3: 
Aggressive B-cell lymphomas: studies 
of treatment, FDG-PET evaluation and 
prognostic factors (Magdalena Adde). 
Fakultetsopponent: Tor Ekman.

9 maj, psykiatri, Lunds universitet, kl 
10.00  aulan, CRC, ingång 42, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö: Alcohol 
use and stress in university freshmen. 
A comparative intervention study of 
two universities (Claes Andersson). Fa-
kultetsopponent: Preben Bendtsen.

12 maj, klinisk medicin, ssk diagnostisk 
radiologi, Lunds universitet, kl 09.15, 
Lilla aulan, MFC, ingång 59, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö: Adolescent 
idiopathic scoliosis. The role of low dose 
computed tomography (Kasim Abul-
Kasim). Fakultetsopponent: Håkan 
Geijer.

13 maj, psykosocial medicin, Karo-
linska institutet, kl 13.00, Samuelsson-
salen, Tomteodavägen 6: Sleepiness at 
the wheel (Anna Anund). Fakultetsop-
ponent: Louise Reyner, England.

15 maj, epidemiologi och folkhälsa, 
Umeå universitet, kl 09.00, sal D, plan 

9, Tandläkarhögskolan: Striving 
against adversity: the dynamics of mi-
gration, health and poverty (Mark  
Collinson). Fakultetsopponent: P Kim 
Streatfield, Bangladesh.

15 maj, molekylärbiologi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, Major Groove, byggnad 
6L: Malaria and relapsing fever Borre-
lia – interactions and potential therapy 
(Jenny Lundqvist). Fakultetsopponent: 
Antonio Barragan.

15 maj, sjukgymnastik, Umeå universi-
tet, kl 09.00, aulan, Vårdvetarhuset: 
Hand function in children and persons 
with neurological disorders: aspects of 
movement control and evaluation of 
measurements  (Elisabeth Svensson). 
Fakultetsopponent: Birgitta Lindmark.

15 maj, allmänmedicin, Umeå universi-
tet, kl 13.30, FORUM-salen, Skellefteå 
campus: Beyond the established risk 
factors of myocardial infarction. Life-
style factors and novel biomarkers (Pat-
rik Wennberg). Fakultetsopponent: 
Mai-Lis Hellénius.

15 maj, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, aulan, S:t  
Eriks ögonsjukhus: Clinical investiga-
tions of fixation stability and reading 
eye movements (Fredrik Källmark). 
Fakultetsopponent: Jan Richard Brue-
nech, Norge.

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
ämnar hösten 2009, under förutsätt-
ning av vederbörande sjukvårdshuvud-
mans medgivande, anordna följande 
fortbildningskurser för distriktsläkare:
1. Personlig läkare – möjligheter och 
förhållningssätt, 16–18 september i  
internatform, Stiftsgården Vårdnäset, 
Östergötland
Kursledare: Göran Sommansson och 
Carl Edvard Rudebeck
2. Läkare som ledare i 2000-talet – mo-
dernt ledarskap och klassisk litteratur, 
17–19 september samt uppföljning  12– 
13 november, Göteborg
Kursledare: Britt Bergström och Mat-
tias Fyhr
3. Praktisk juridik för allmänläkare – 
intyg, lagar, sekretess, 23–24 septem-
ber, Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, Susan-
ne Linder och Per Gröndahl
4. Typ 2-diabetes i primärvården, 6–7 
oktober, Stockholm

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare
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Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér 
med flera
5. Sexuell ohälsa en integrerad del av 
allmänmedicinska sjukdomar – sexual-
medicin för distriktsläkare,  7–9 okto-
ber, Stockholm
Kursledare: Stefan Arver, Cecilia Dhejne 
och Katarina Öberg 

Anmälningsblankett skickas auto-
matiskt ut till alla medlemmar i DLF.
Avgiften för internatkursen är 4 000 kr. 
Kurs 2 och 5 kostar 4 800 kr, kurs 3  
och 4 kostar 3 400 kr. Observera att bi-
drag ej utgår från Provinsialläkarstif-
telsen till logi eller resekostnad.

Information om kurserna finns  att 
hämta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under 
»Provinsialläkarstiftelsens kurser«, 
skriv ut en anmälningsblankett och 
skicka den till nedanstående adress.

Frågor om kurserna besvaras av  
Anne-Marie Johansson på DLFs kansli, 
Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08- 
790 33 91, fax 08-790 33 95, e-post: 
anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan skall vara DLF tillhanda 
senast den 25 maj 2009.

n kalendarium

Svensk internmedicinsk förening har 
som mål att producera utbildning av 
god kvalitet inom invärtesmedicin. 
För att uppnå detta organiseras varje år 
en fortbildningsvecka, SIM-veckan, 
som äger rum den tredje veckan i sep-
tember (vecka 38). Dessutom medver-
kar SIM i utformningen av det intern-
medicinska programmet på Riksstäm-
man (OBS att abstracts ska vara inläm-
nade senast den 28 augusti).

IPULS har granskat och godkänt 
denna utbildning. Fullständig utbild-
ningsbeskrivning hämtas från 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20090003).
För ytterligare information om SIM 
och länk till anmälningsblankett, se  
‹www.sim.nu/mambo›. 

Glöm inte SIM-veckan!

Sveriges Läkares Musiksällskap inbju-
der i samarbete med Kungliga Svenska 
Balettskolan till vårbalett onsdagen 
den 13 maj, kl 19.00, på Riddarfjärds- 
teatern, Söder Mälarstrand 39, Stock-
holm
Programmet bjuder på såväl klassisk 
som modern balett. Vi kan bland annat 
avnjuta tredje akten ur »Coppélia« ef-
ter St Leon med musik av Delibes, 
»Dansvurmen« ur Drottningholms- 
repertoaren i koreografi av Mary  
Skeaping och »Texturer» i koreografi  

av Madeleine Karlsson. Entréavgiften 
är 120 kr och inkluderar samkväm med 
lättare förtäring
Bindande anmälan görs senast den 7 
maj till Lennart Malmström, e-post: 
lennart.malmstrom@karolinska.se  
eller fax 08-517 750 50
För ytterligare information, se  
‹www.slmusik.com›

Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsningar våren 2009, kl 13.30–
14.15, Eva Lagerwalls väg 8
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

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›

Metodkurs i klinisk sexologi (15 poäng)  
anordnas hösten 2009 av RFSU-klini-
ken i samarbete med Ersta Sköndal 
högskola
Kursen ger fördjupad kunskap om olika 
sexuella problem hos individer och i 
parrelationer. Den tar bl a upp sexual-
fysiologi, funktionsstörningar, sexuella 
avvikelser som tvångsmässig sexualitet 
samt övergreppsproblematik, dvs följd-
verkningar för offret och drivkrafter 
bakom brotten
Kursen pågår under två terminer och 
avgiften är 10 800 kr/termin (exkl 
moms)
För ytterligare information, kontakta 
Suzanna Boman, tel 08-692 07 86,  
Maria Tilly, tel 08-692 07 85 eller se 
‹www.rfsu.se›. Sista anmälningsdag är 
den 22 maj

Smärta och smärtbehandling hos barn, 
internatkurs för läkare 10–11 septem-
ber, Djurönäsets konferenscenter, 
Stockholms skärgård, i arrangemang av 
smärtbehandlingsenheten vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Föreläsare: Gunnar L Olsson, Stefan 
Lundeberg, Margareta von Heijne, Mari-
anne Segerberg, Anders Lindberg och 
Rikard Wicksell
Ur kursinnehållet:
Smärtfysiologi – nervsystemets upp-
byggnad och utveckling
Smärtskattning – åldersanpassad be-
dömning av smärta
Farmakologi – vilka läkemedel kan an-
vändas till barn, val av behandlings-
strategi
Smärtbehandling i praktiken – be-
handling av akut smärta, proce-
dursmärta och postoperativ smärta 
Utredning av långvarig smärta
Farmakologisk intervention vid lång-
variga smärttillstånd 
Beteendemedicin – en helhetssyn på 
långvarig smärta och rehabilitering
Kognitiv beteendeterapi i beteendeme-
dicinsk smärtrehabilitering
Läkarens roll i en beteendemedi- 
cinsk smärtrehabilitering av unga pa-
tienter
Fallbeskrivningar
När det inte går som man tänkt sig – 
kliniska svårigheter
Anmälan görs till Ingrid Olsson, smärt-
behandlingsenheten för barn, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, 171 76 Stock-
holm, e-post: 
ingrid.m.olsson@karolinska.se (ange 
namn, arbetsplats, telefonnummer, 
e-post- och fakturaadress)
För mer information,  kontakta Ingrid 
Olsson, tel 08-517 773 91, e-post enligt 
ovan, eller Margareta von Heijne, tel 
08-517 706 53, e-post:
margareta.vonheijne@karolinska.se
Sista anmälningsdag är den 31 juli. Be-
gränsat antal platser

Berzelius symposium 82: Management 
of neovascular age-related macular de-
generation, September 24–25, Stock-
holm
Organizing comittee: Stefan Seregard, 
Christina Frennesson, Anders Kvanta 
and Charlotta All-Ericsson
For further information, see 
‹www.sls.se/berzelius/8140.cs›

Steg 2-kurs i idrottsmedicin, 19–22 ok-
tober, Universitetssjukhuset i Lund
Anmälningsblankett hämtas via 
‹www.simf.se›
För mer information, kontakta e-post: 
kansli@svenskidrottsmedicin.se


