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n nytt om namn

Louise Hagander är ny verksamhets-
chef för det sammanslagna verksam-

hetsområdet bild- och 
funktionsmedicin och 
akutmottagning på Dan-
deryds sjukhus.

 Hon kommer närmast 
från neurofysiologiska 
kliniken vid Karolinska 
universitetssjukhuset, 
Solna, där hon haft det 
medicinska ledningsan-

svaret och varit ställföreträdande verk-
samhetschef.
Sanna Strand  är sedan den 1 juni för-
ordnad som ST-läkare vid Blekinge-
sjukhuset med placering på basenhet 
infektionskliniken.
Följande personer har erhållit AT- 
block vid Örnsköldsviks sjukhus med 
tillträdde den 31 augusti: Hanna 
Björkqvist, Therese Andersson, 
Jehnny Jakobsson, Patrik Gustafs-
son, Charlotte Ragnarsson, Sebasti-
an Fors, Maja Nilsson och Bita 
Eshragi.
Niklas Lönnbro har anställts som 
överläkare på hud- och infektionsklini-
ken vid Centrallasarettet i Växjö.

På nya jobb

Louise 
Hagander

Svenska barnläkarföreningen (BLF) 
har följande styrelse 2009–2010: Mar-
gareta Blennow (ordförande), Nina 
Nelson (vice ordförande), Catarina 
Almqvist Malmros (vetenskaplig 
sekreterare), Maria Alfving (facklig 
sekreterare), Måna Wallensteen (kas-
saförvaltare), Olle Söder, Svante Nor-
gren, Katarina Hanséus, Gunilla 
Hedlin, Per Hedman (ledamöter), 
samt Christina West (suppleant) och 
Jens Bäckström (BLU-representant 
och suppleant). 

BLF:s styrelse 2009–2010

Björn Ohlsson, Göteborg, 62 år, död 15 
juli
Sorna Rajan, Uppsala, 67 år, död 14 juli
Ulf Stenberg, Göteborg, 85 år, död 3 
augusti
Ingrid Svedberg, Stockholm, 58 år, 
död 9 augusti
Göran Valldor, Skarpnäck, 69 år, död 
12 juli
Sone Wennerby, Gryt, 89 år, död 28 
juli
Bengt A Öhman, Sundsvall, 80 år, död 
25 augusti

Avlidna

n disputationer

Medicinska Spexarcorpsen Götheborg 
firar i år 55-årsjubileum. Gamla och 
nya spexare är varmt välkomna på jubi-
leumskavalkad med efterföljande kalas 
lördagen den 31 oktober 2009. 

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

Göteborgs medicinarspex 
55-årsjubilerar

4 september, cell- och molekylärbio- 
logi, Karolinska institutet, kl 13.00, 
CMB:s auditorium, Berzelius väg 21: 
Hypoxia in arterial and venous speci- 
fication during vascular development 
(Marcus Sohl). Fakultetsopponent: Per 
Lindahl.

4 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 10.00, Petrén-
salen, Nobels väg 12B: On molecular 
mechanisms of neural differentiation 
and forebrain development (Erik Sö-
dersten). Fakultetsopponent: Vania 
Broccoli, Italien.

4 september, medicin, Lunds universi-
tet, kl 09.00, medicinska klinikens aula, 
ingång 35, Universitetssjukhuset MAS, 
Malmö: Rheumatoid arthritis: body 
composition, bone loss, and mortality 
(Christina Book). Fakultetsopponent: 
Ingiäld Hafström.

4 september, neurobiologi, Göteborgs 
universitet, kl 09.00, hörsal Karl Kyl-
berg, Medicinaregatan 7: Derivation, 
propagation and differentiation of hu-
man stem and progenitor cells (Mathil-
da Zetterström Axell). Fakultetsoppo-
nent: Francis Szele, England.

4 september, öron-, näs- och halssjuk-
domar, Lunds universitet, kl 09.00, 
Palaestra et Odeum: Adaptation and 
learning in postural control (Fredrik 
Tjernström). Fakultetsopponent: 
Franklin Owen Black, USA.

5 september, pediatrik, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, auditorium Minus, Gus-
tavianum: Down syndrome – growth 
and endocrine impact (Åsa Myrelid). 
Fakultetsopponent: Ann-Christine 
Lindgren.

7 september, molekylär neurobiologi, 
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalk-
salen, BMC: G protein-coupled receptor 

regulation: the role of protein inter- 
actions and receptor trafficking (Caro-
line Sandén). Fakultetsopponent: Gun-
nar  Shulte.

9 september, medicin, ssk hematologi, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalM63, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge: Chromosome 
aberrations and environmental expo-
sures in acute leukemia (Ragnhild Ro-
sengren-Lindquist). Fakultetsoppo-
nent: Finn Georg B Wisløff, Norge.

10 september, medicinsk lednings-, or-
ganisations- och innovationskunskap, 
Karolinska institutet, kl 10.00,  
Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6: 
Autonomy and integrity – drivers of 
health care professionals dealing 
 with multi-ple obligations (Elsmari 
Bergin). Fakultetsopponent: Terese 
Bondas.

11 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.30, Hillarp-
salen, Retzius väg 8: Studies on experi-
mental neonatal CNS infection: impli-
cations for neuropsychiatric disorders 
(Linnéa Asp). Fakultetsopponent: Ro-
bert Schwarcz, USA.

11 september, kardiologi, Linköpings 
universitet, kl 13.00, Elsa Brändström-
salen, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Management and outcome in non 
ST-elevation acute coronary syn- 
dromes. Similarities and differences 
between women and men (Joakim Al-
fredsson). Fakultetsopponent: David 
Erlinge.

11 september, medicinsk genetik, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, Berzeli-
ussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Inflammation- 
associated genes and genetic variations 
in colorectal cancer (Nils Elander). Fa-
kultetsopponent: Mef  Nilbert.

11 september, medicin, ssk endokrino-
logi, Karolinska institutet, kl 09.00, 
Förmaket, Blå stråket 5: GH/IGF axis 
regulation of cardiovascular and neuro-
nal gene expression and function (Anna 
Barlind). Fakultetsopponent: Kerstin 
Brismar.

11 september, obstetrik och gyneko- 
logi, Lunds universitet, kl 13.00, konfe-
rensrummet, avd för obstetrik och gy-
nekologi, Universitetssjukhuset i Lund: 
Hematopoietic stem and progenitor 
cells and potentials for application in 
fetal cell replacement therapy (Karina 
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Delia Liuba). Fakultetsopponent: Kata-
rina LeBlanc.

11 september, biomedicin, ssk cell- och 
molekylärbiologi, Lunds universitet, kl 
10.00, GK-salen, BMC, Sölvegatan 19: 
Alpha-1-microglobulin: innate defence 
against pathological oxidation (Magnus 
Olsson). Fakultetsopponent: Michael T 
Wilson, England.

12 september, klinisk medicin, ssk kli-
nisk neurovetenskap, Lunds universi-
tet, kl 09.00, aulan, CRC, ingång 72, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö: 
Dementia with Lewy bodies – an in-
vestigation of cause and consequence 
(Fredrik Boström). Fakultetsopponent: 
Miia Kivipelto.

n kalendarium
Klinisk försäkringsmedicin för AT- och 
ST-läkare i Stockholms län hösten 
2009, arrangerad av Försäkringsmedi-
cinska kommittén i samarbete med 
Försäkringskassan i Stockholm och Lä-
kemedelscentrum
AT-läkare: Tredagarsutbildning 16–18 
september, 7–9 oktober eller 14–16 ok-
tober
ST-läkare: Endagsutbildning 23 sep-
tember, 25 september, 21 oktober, 4 no-
vember, 11 november, 12 november eller 
19 november
Plats: Fataburen, Fatburen 2, Magnus 
Ladulåsgatan 63 A, Stockholm
Anmälan görs via ‹www.janusinfo.se/
fortbildning› senast två veckor före vald 
fortbildning
För ytterligare information, kontakta 
Carolina Romanus, e-post:
carolina.romanus@sll.se eller tel 08-
737 32 58

Transkulturellt centrum inbjuder till 
10-årsjubileum måndagen den 21 sep-
tember, Nürnberghuset, Björngårdsga-
tan 14B, Stockholm
Program
08.30 Birgitta Rydberg: Inledning
08.45–09.45 Lars Jacobsson: Psykisk 
hälsa i en globaliserad värld
10.15 Sofie Bäärnhielm: Mot en mång-
kulturell vård – 10 år av Transkulturellt 
centrums utvecklingsarbete i Stock-
holms läns landsting
10.45 Karin  Johannisson: Den kulturel-
la kroppen eller hur bestäms vad som är 
sjukt och friskt? En lång historia
11.45 Lunch
13.00 Anna Stenseth: Transkulturellt 
cnetrums plats i en stor psykiatrisk or-
ganisation

13.15 Mustafa Can: Att dö i främmande 
land – en personlig berättelse
13.45–14.45 Lars Dencik: Framtidens 
utmaningar för det mångkulturella 
samhället: integration eller neo-triba-
lism?
15.15 Amina Ali: Somaliska hälsoteamet 
presenterar sitt arbete
15.45 Marcela Bravo Landström: Hälso-
kommunikatörer
16.15 Reflektioner
17.00–18.00 Mingel
Deltagandet är kostnadsfritt men an-
mälan krävs
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.slso.sll.se/tc › (utbildning)

Sveriges läkares musiksällskap upp-
märksammar 100-årsminnet av Benny 
Goodmans födelse,  måndagen den 21 
september, kl 19.00, Teaterstudio Le-
derman, Gästrikegatan 13, Stockholm
Medlemmar och blivande medlemmar 
hälsas välkomna till en svängig musika-
lisk resa med en orkester under ledning 
Lars Erik Eriksson
Entréavgiften är 100 kr (inkluderar 
mingel och lätt förtäring)
Anmälan görs senast den 18 september 
per e-post:
lennart.malmstrom@karolinska.se.
För ytterligare information, se
‹www.slmusik.com›

Abort – en konflikt mellan många par-
ter, samtalskväll torsdagen den 1 okto-
ber, kl 19.00–21.00, Stora salen, S:ta 
 Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 
12, Stockholm, arrangerad av Respekt i 
samarbete med studieförbundet Bilda
Program
Anders Milton: Oönskade graviditeter i  
Sverige – varför är de så många, och går 
de att minska? 
Maria Olsson: Före och efter abort – ex-
empel från vardagen
Att vara ung och gravid – i vems händer 
ligger beslutet om abort? En ung mam-
ma berättar om sina erfarenheter
Moderator: Helena D’Arcy
Anmälan görs till Respekt på tel 08- 
55 60 20 03, fax 08-55 60 20 20 eller  
e-post: info@respektlivet.nu

Svenska psykoanalytiska föreningen, 
föreläsningsdag om myt, dröm, drama i 
antikens Grekland och dagens terapi-
rum, lördagen den 3 oktober, kl 09.00–
16.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stock-
holm
Anmälan görs per e-post: 
spaf@spaf.a.se eller tel/fax 08-10 80 95
För ytterligare information, se  
‹www.spaf.a.se› eller kontakta Gunnar 
Berggren, tel 070-660 70 29

Västsvenska dermatologmötet – Sahl-
grenskadagen, fredagen den 2 oktober, 
lokal Lyktan, Konferenscentrum Wal-
lenberg, Medicinaregatan 20 A, Göte-
borg
Tema: Vitamin D
Program
13.15 Göran Oleröd: Vitamin D, mät-
ningsmetoder och referensintervall
13.45 Lena Hulthén: Nutrition och re-
kommenderade doser
14.15–14.45 Kerstin Landin Wilhelmsen, 
Taye Demeke: Vitamin D-brist och 
värkproblematik hos invandrarkvinnor 
i Göteborg
15.15  Amra Osmancevic: Vitamin D 
inom dermatologin
15.45 Leif Dotevall: Vitamin D och in-
fektioner
16.15 Dermatologiska fall
17.30 Middag
Anmälan om deltagande görs senast 
den 21 september per e-post: 
inger.forsell@derm.gu.se eller tel 031-
342 18 61, fax 031-82 18 71 (ange om du 
deltar i både möte och middag eller en-
bart möte)

Multidisciplinärt teamarbete vid kolo-
rektal cancer, seminarium och work-
shop 9–10 november, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna
För ytterligare information, se
‹www.svenskkirurgi.se/kolorektal/ 
kalendarium.html›

Nationell förmaksflimmerutbildning, 
12–13 november, Skepparholmen Kon-
ferens, Saltsjö-Boo, i arrangemang av 
Boehringer Ingelheim AB i samarbete 
med Svenska cardiologföreningen
Kursen riktar sig till kardiologer och in-
ternmedicinare med specialintresse för 
kardiologi. Kunskap kring behandling 
av förmaksflimmer samt erfarenhet av 
handläggning av patienter med för-
maksflimmer krävs för att kunna till-
godogöra sig innehållet i kursen
Utbildningsansvariga: Mårten Rosen-
qvist, Viveka Frykman, Peter Svensson 
och  Anders Englund
Kvalitetsansvarig: Johan Brandt
För fullständig utbildningsbeskriv-
ning, se ‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 
20090151). Sista anmälningsdag är den 
15 september

Kurs i endokrinkirurgi för ST-läkare,
30 november–2 december, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna
För mer information och anmälan, kon-
takta Chatrin Lindahl, e-post:
chatrin.lindahl@karolinska.se
Kursavgiften är 3 500 kr
Sista anmälningsdag är den 1 november


