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n nytt om namn

n meddelanden Redaktör: Carin Jacobsson 
tel 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Ervin Toth, chef för endoskopisektio-
nen vid Universitetssjukhuset MAS i 

Malmö och ansvarig för 
endoskopifrågor i styrel-
sen för Svensk gastro- 
enterologisk förening, 
har tilldelats ett interna-
tionellt hedersmedlem-
skap i Ungersk gastroen-
terologisk förening.  
Det är första gången som 

den hedersamma utmärkelsen utdelats 
till en svensk gastroenterolog.

Svensk får ungerskt 
hedersmedlemskap

Ervin Toth

På nya jobb

Ahmed Reda är sedan den 1 juli an-
ställd som specialistläkare vid Ble-
kingesjukhuset med placering på bas-
enhet Medicin.
Mathias Hagman har förordnats som 
överläkare vid barnkliniken, Länssjuk-
huset Sundsvall–Härnösand.
Följande personer har erhållit AT-
tjänster vid Lycksele lasarett: John 
Dahlström, Jonas Månsson, Raafet 
Adel Qasim, Matilda Carlsson och 
Karoliina Niska.
Anne-Marie Landtblom tillträder den 
19 augusti en tjänst som verksamhets-
chef vid neurologiska kliniken, Univer-
sitetssjukhuset i Linköping.

Nya docenter i Lund

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Mattias Collin i experi-
mentell infektionsmedicin, Hans Fri-
berg i anestesiologi och intensivvård, 
Bansi Lal Koul i toraxkirurgi och 
Erik Zimerson i experimentell derma-
tologi.

Rikhard Andersson, Göteborg, 47 år, 
död 8 juli
Lars Göthman, Falun, 87 år, död 30 
juni
Charlotta Hall, Gävle, 29 år, död 13 
juli
Raul Herscovici, Stockholm, 85 år, 
död 26 juni
Bo Holmquist, Danmark, 80 år, död 27  
juli
Åke Lidström, Boden, 62 år, död 21 juli
Lennart Nilsson, Täby, 90 år, död 14 
juli
Ragnar J F Tegelman, Sundbyberg, 
68 år, död 24 juni

Avlidna

Den sökte författaren i Sommarkryss 
26–27 var Karl Asplund och titeln på 
dikten »Nattsegling«. Den fullständiga 
meningen i det nedre rutsystemet ska 
vara: »En liten kåre kvillrar över vatt-
net lätt som en rysning, och det höga 
seglet är sällsamt ljust och vått av dagg. 
Det drar och sakta tecknar sig en plog 
från stäven.«

De tre först öppnade rätta svaren har 
skickats in av Maimu Jonsson, Lund, 
samt Gunnar Carlsson och Lars 
Ottosson, båda från Borås. Vinnarna 
belönas med var sin bokcheck.

Rätt lösning till  
Sommarkryss 26–27

 

I höst firar Medicinska föreningen i  
Göteborg 60-årsjubileum. Detta kom-
mer att uppmärksammas under en 
vecka i november och avslutas med en 
jubileumsbal lördagen den 14 novem-
ber, då både gamla och nuvarande med-
lemmar är välkomna. 

För ytterligare information, se  
‹www.mfg.gu.se› eller ta kontakt per 
e-post: jubileum@mfg.gu.se

Medicinska föreningen i 
Göteborg firar 60 år!

n disputationer
24 augusti, medicinsk mikrobiologi, 
Linköpings universitet, kl 09.00, Ber-
zeliussalen, ingång 65, Universitets-
sjukhuset i Linköping: Apoptotic neu-
trophils enhance the immune response 
against Mycobacterium tuberculosis (Y 
Alexander Z Persson). Fakultetsoppo-
nent: Per-Arne Oldenborg.

27 augusti, kirurgi, ssk plastik- och 
handkirurgi, Linköpings universitet, kl 
09.00, Berzeliussalen, ingång 65, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Human 
dermal fibroblasts in tissue engineer-
ing (Johan P E Junker). Fakultetsoppo-
nent: Anders Lindahl.

28 augusti, klinisk kemi, Linköpings 
universitet, kl 13.00, Berzeliussalen, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Uridine, 4-thiouridine and iso-
maltitol in an asthma-like model. Anti-
inflammatory and modulating effects 
(Chamilly Evaldsson). Fakultetsoppo-
nent: Margareta Linden.

28 augusti, medicinsk cellbiologi, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, Berzeli-
ussalen, ingång 65, Universitetssjukhu-
set i Linköping: Effects of alpha-acid 

glycoprotein on polymorphonuclear 
leukocytes – involvement of cell- 
surface receptors (Louise Levander). 
Fakultetsopponent: Anna Karlsson.

Aroseniusfonden stödjer medicinsk 
forskning och omvårdnadsforskning 
om hemofili, von Willebrands sjukdom, 
andra blödningsrubbningar och gen- 
terapi. Fonden har fått sitt namn efter 
konstnären Ivar Arosenius, som levde i 
början av förra seklet. I fondens styrel-
se ingår representanter för hemofili-
vården, genforskningen och Förbundet 
Blödarsjuka i Sverige.

Fonden utlyser nu ett, alternativt två, 
projektanslag om högst 250 000 kr re-
spektive 100 000 kr till stöd för forsk-
ning inom ovan nämnda områden. En 
forskare eller forskningsgrupp kan an-
söka om anslag. Anslaget kan användas 
för driftkostnader eller lön. Prioritet 
ges åt innovativ forskning av hög kvali-
tet.

Ansökan sändes senast den 20 sep-
tember till Förbundet Blödarsjuka i 
Sverige, Aroseniusfonden, Box 1386, 
 172 27 Sundbyberg. För information, 
kontakta e-post: info@fbis.se

Aroseniusfondens 
forskningsanslag 2009

n kalendarium
Vård- och omsorgsriksdagen, en tvär-
professionell mötesplats där aktuella 
sjukvårdspolitiska frågor diskuteras, 
9–11 september, Stockholmsmässan, 
Älvsjö
Ur programmet
ONSDAG 9 september
Hur kan vi implementera och nyttig- 
göra forskningsresultat i vårdens och 
omsorgens praktik?
TORSDAG 10 september
Är målet en budget i balans eller god 
vård? Vilka förändringar är nödvändi-
ga för att undvika suboptimering?
FREDAG 11 september
Öppna jämförelser – hur uppnår vi bäs-
ta möjliga patientnytta?
För ytterliggare information, detaljerat  
program och anmälan, se  
‹www.vardochomsorgsriksdagen.se›

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.
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Karolinska Trial Alliance, kurser hösten 
2009:
• Hur man ansöker till Läkemedelsver-
ket om tillstånd att få genomföra en kli-
nisk läkemedelsprövning, halvdags-
kurs den 10 september, Eugeniahem-
met, Solna
• Hur man konstruerar ett CRF, halv-
dagskurs den 16 september, Hälsinge-
gatan 43, 9 tr, Stockholm
• Good clinical practice, halvdagskurs 
den 17 september samt varannan vecka 
under hösten (jämna datum), Hälsinge-
gatan 43, 9 tr, Stockholm
• Ansvarsfördelning i en klinisk läke-
medelsprövning, halvdagskurs den 29 
september, Hälsingegatan 43, 9 tr, 
Stockholm
• Klinisk prövning – helhetsgreppet, 
tredagarskurs 7, 14 och 21 oktober, Häl-
singegatan 43, 9 tr, Stockholm
• Ekonomi och juridik i samband med 
kliniska prövningar, halvdagskurs den 
13 oktober, Hälsingegatan 43, 9 tr, 
Stockholm
• Etikprövning och det informerade 
samtycket i samband med kliniska 
prövningar, heldagskurs den 3 novem-
ber, Hälsingegatan 43, 9 tr, Stockholm
• Hur man skriver ett studieprotokoll 
– en forskningsplan enligt ICH-GCP, 
tvådagarskurs 10–11 november,  Häl-
singegatan 43, 9 tr, Stockholm
• Avtal och juridik i samband med kli-
niska prövningar, halvdagskurs den 1 
december, Hälsingegatan 43, 9 tr, 
Stockholm
För ytterligare information om kurser-
na, kontakta e-post: kta@karolinska.se

Psykotrauma och strukturell dissocia-
tion, workshop 11–12 september, Stock-
holm, arrangerad av Kris- och trauma-
centrum
Inbjuden föreläsare: Onno van der Hart, 
Utrecht
För ytterligare information,  se 
‹www.krisochtraumacentrum.se› eller 
kontakta Catharina Lian, tel 08- 
655 79 31, e-post: 
ktc@krisochtraumacentrum.se
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20090004)

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›

2nd Stockholm arthroscopy con- 
ference, October 2–3, Capio Artro 
Clinic and Stockholm Sport Trauma 
Research Center (Sophiahemmet)
For further information and registra-
tion, see ‹www.capioartroclinic.com›

Karolinska OCD Master Class – avance-
rad farmakologisk behandling av OCD, 
workshop tisdagen den 6 oktober, kl 
09.00–16.00, lokal Askö, M57, Karolin-
ska universitetssjukhuset, Huddinge, i 
arrangemang av Centrum för psykia-
triforskning och Psykiatri Sydväst
Föreläsning och fallövningar leds av 
Naomi Fineberg, London
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.slso.sll.se/anxiety› 

Äldre och läkemedel – hur gör vi?
Nationell konferens om äldre och läke-
medel, onsdagen den 14 oktober, kl 
09.00–16.45, Stockholm
Konferensen vänder sig till läkare, 
sjuksköterskor, övrig personal inom 
hälso- och sjukvården och kommuner-
nas äldreomsorg, apotekare, recepta-
rier, forskare, politiker samt pensio-
närs- och frivilligorganisationer
Arrangör: Nestor FoU-center, Social-
styrelsen och Stockholms läns lands-
ting
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.nestor-foucenter.se ›

Uppsala psycho trauma days: Trauma-
tisk förlust och vägar till återhämtning, 
20–21 oktober, Clarion Hotel Gillet, 
Uppsala
Medverkande: Atle Dyregrov, Johan 
Cullberg, Bo Runesson m fl
För ytterligare information, se  
‹www.katastrofpsykiatri.uu.se›

SK-kurs i medicinens historia, 2–6 no-
vember, Lund
Intresseanmälan görs senast den 1 sep-
tember via  kurssekreterare Märta 
Granbohm, tel 046-17 33 01, e-post: 
Märta.Granbohm@med.lu.se eller 
‹www.ipuls.se›
För ytterligare information, kontakta 
Peter M Nilsson, e-post:  
Peter.Nilsson@med.lu.se

The Arosenius symposium 2009: 
Inhibitors, a continuous problem in he-
mophilia care, November  6, S:t Ger-
trud conference, Malmö
Arosenius lecture 2009:
Johannes Oldenburg: Anti-factor VIII 
antibodies – who, why and can it be 
prevented?
Rolf Ljung: Paediatric issues
Erik Berntorp: Adult issues

Andreas Hillarp: Laboratory aspects
Jan Astermark: Concluding remarks
For further information, contact 
e-mail:  info@fbis.se

Skam, skuld och samvete, 6:e friståen-
de konferensen, 20–21 november, i ar-
rangemang av Sigtunastiftelsen och 
Hälsobefrämjarna
Program
FREDAG 20 november
10.00 Välkommen och presentation av 
Hälsobefrämjarna
10.15 Rainer Carls: Skam, skuld och 
samvete
11.15 Eva Barsch-Kåhre: Självkänsla, 
skuld och patologiska skuldkänslor
i psykoterapi och själavård
12.15 Lunch
13.30–15.00 Rainer Carls, Eva Barsch-
Kåhre: Samtalsrum (parallella)
15.30–16.30 Göran Larsson: Det sårade 
hjärtat – om skam och existentiell 
smärta 
18.00 Middag
20.00 Carl-Axel Sköldeberg: Förböns-
gudstjänst 

LÖRDAG 21 november
08.30 Kristina Nordemar: Musikmedi-
tation 
09.00–10.00 Else-Britt Kjellqvist: 
Skammens väg till kärlek
10.30 Göran Larsson, Else-Britt Kjell-
qvist: Samtalsrum (parallella)
12.15 Lunch
13.30 Rolf Nordemar: Vad har vi varit 
med om? Reflektioner kring gårdagen 
och dagen
14.00 Tommie Sewon: Skam, skuld och 
samvete – musik och tankar
15.00 Avslutning
För ytterligare information, kontakta 
e-post: program@sigtunastiftelsen.se 
Sista anmälningsdag är den 22 oktober

6th Öresund symposium on clinical 
skills training, December 1, Lund
The aims of the symposium are to de-
scribe skills centres as test centres and 
as research and development centres 
News in team training and virtual re-
ality simulation will be discussed as 
will the management of the poor  
performers
Attendance is free of charge, however 
registration is required
For further informaton and registra-
tion, see ‹www.oresundsymposium.dk›

Idrottsmedicinska vårmötet i Båstad, 
20-22 maj 2010, Hotel Skansen, Båstad
Tema: Idrott för alla – inte bara snob-
bar som lobbar
För information, se ‹www.simf.se›


