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n nytt om namn

Forskningen kring den ovanliga men 
allvarliga sjukdomen kongenital mus-
keldystrofi har nu prisbelönats i Lund. 
Det är forskaren Made-
leine Durbeej-Hjalt 
som fått Lunds univer-
sitets lokala Fernström-
pris på 100 000 kr.

Hennes forskning in-
riktar sig på proteinet 
laminin, som finns i ett 
tunt lager kring muskel-
cellerna. Patienter med 
medfödd muskeldystro-
fi har en genetisk defekt som gör att 
muskelcellerna saknar en variant kall-
lad laminin alfa-2. Att med genterapi 
tillföra en normal version av den defek-
ta genen skulle kanske kunna vara ett 
sätt att behandla sjukdomen. Risken är 
dock att kroppen då uppfattar det nya 
proteinet som främmande, vilket sätter 
igång en reaktion från immunförsva-
ret. En annan tänkbar möjlighet är att 
till musklerna tillföra genen för syster-
proteinet laminin alfa-1, som redan 
finns i andra delar av kroppen även hos 
dystrofipatienterna. 

I laboratoriet har vi fått vissa positiva 
resultat med den senare metoden, men 
steget till en behandling på människor 
är mycket långt, säger Madeleine Dur-
beej-Hjalt.

Prisbelönt forskning 
om muskeldystrofi

Madeleine 
Durbeej-Hjalt

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Jacob Engellau i onkologi, 
Per-Anders Fransson i öron-, näs- och 
halsforskning samt Karin Strandberg 
i klinisk kemi.

Nya docenter i Lund

Anne-Marie Hellberg, Limhamn, 80 
år, död 16 augusti
Nils Brage Nordlander, Uppsala, 89 
år, död 30 augusti
Märt Owen Raud, Värnamo, 83 år, död 
22 augusti
Ingvar Wikström, Upplands Väsby, 86 
år, död 25 augusti

Avlidna

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.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins 
Minnesfond utlyser 2009 års Gelinsti-
pendium på 100 000 kr till kliniskt 
verksamma forskare inom transplanta-
tionsområdet med speciell inriktning 
på bukorgan. Stipendiet utdelas till en 
sökande och är avsett för finansiering 
av studier/praktik vid en klinik eller in-
stitution utanför Sverige.

För information och ansökningsblan-
kett, se ‹www.gelinfonden.org› 
eller kontakta e-post: 
info@gelinfonden.org
Sista ansökningsdag är den 6 november.

Utlysning av 2009 års 
Gelinstipendium

n disputationer
17 september, fysiologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, hörsal Ivan Östholm, 
Medicinaregatan 13: Astrocyte- 
mediated short-term synaptic plas- 
ticity (My Andersson). Fakultetsoppo-
nent: Stephane Oliet, Frankrike.

18 september, allergivetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, medicin- 
klinikens föreläsningssal, A6:04, Karo-
linska universitetssjukhuset, Solna: 
The applicability of patient-reported 
outcomes in primary care: Monitoring 
of patients with asthma or chronic ob-
structive pulmonary disease (Mika No-
kela).  Fakultetsopponent: Sven Lars-
son.

18 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Hil-
larp-salen, Retzius väg 8: Molecular ba-
sis of L-DOPA-induced dyskinesia: stu-
dies on striatal signaling (Emanuela 
Santini). Fakultetsopponent: Marina 
Picciotto, USA.

18 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 10.00, Skan-
diasalen, Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus: Hypospadias: gene  mapping and 
candidate gene studied (Thi Thai Hanh 
Trinh). Fakultetsopponent: Olaf Hiort, 
Tyskland.

18 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.30, Rocke-
fellersalen,  Nobels väg 11: The many  
faces of p57Kip2 acting in apoptosis, dif-
ferentiation and cytoskeleton reorgani-
sation (Pinelopi Vlachos). Fakultetsop-
ponent: Olivier Coqueret, Frankrike.

18 september, onkologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, hörsal Ragnar Sand-
berg, Medicinaregatan 7A: Migration of 

natural killer cells. Matrix interaction, 
locomotion and regulation of matrix 
metalloproteinases (MMPs) by IL-2 
and chemokines (Karin Edsparr). Fa-
kultetsopponent: Karl-Gösta Sund-
qvist.

18 september, anestesiologi och inten-
sivvård, Göteborgs universitet, kl 
09.00, hörsal Ivan Östholm, Medicina-
regatan 13: Pulmonary ventilation and 
perfusion assessed by electrical im- 
pedance tomography. Experimental 
studies in pigs (Anneli Fagerberg). Fa-
kultetsopponent: Claes Frostell.

18 september, kardiologi, Göteborgs 
universitet, kl 13.00, aulan, Sahlgren-
ska universitetssjukhuset: Aspects of 
intraoperative ablation for atrial fibril-
lation (Birgitta Johansson). Fakultets-
opponent: Stefano Benussi, Italien.

18 september, neurobiologi, Göteborgs 
universitet, kl 09.00, hörsal Arvid 
Carlsson, Academicum, Medicinarega-
tan 3: Inflammation and behavior  
following irradiation-induced injury in 
the developing brain (Marie Kalm). Fa-
kultetsopponent: Patrik Brundin.

21 september, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Samu-
elssonsalen, Tomtebodavägen 6: Health 
sector aid coordination in Zambia. 
From global policy to local practice 
(Jesper Sundewall). Fakultetsoppo-
nent: Ruairi Brugha, Irland.

21 september, reproduktiv och perina-
tal omvårdnad, Karolinska institutet, kl 
10.00, föreläsningsslen, MTC, Theo-
rells väg 1: Mother and newborn  
adaptations after birth: influence of ad-
ministration of oxytocin and epidural 
analgesia during labour (Jonas Wibke). 
Fakultetsopponent: Karl-Heinz Brisch, 
Tyskland.

22 september, näringslära, Uppsala 
universitet, kl 09.15, auditoriet, Muse-
um Gustavianum:  Determinants and 
functional impact of nutritional status 
among older persons in rural Bangla-
desh (Tamanna Ferdous). Fakultetsop-
ponent: Birgitta Sidenvall.

24 september, infektionsmedicin, Karo-
linska institutet, kl 13.00, Lars Leksells 
auditorium, Eugeniahemmet, T3, Karo-
linska universitetssjukhuset, Solna: 
Studies on viral encephalitis with em-
phasis on herpes simplex encephalitis 
(Anders Hjalmarsson). Fakultetsoppo-
nent: Lena Grillner.
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24 september, cell- och molekylärbio-
logi, Lunds universitet, kl 09.00, Seger-
falksalen, BMC: Uterine remodeling 
during pregnancy – studies on the ef-
fect of heparin/heparan sulfate (Anna 
Åkerud). Fakultetsopponent: Dorothe 
Spillmann.

24 september, klinisk immunologi, Gö-
teborgs universitet, kl 13.00, hörsal 
Tord Bjurström, Medicinaregatan 3B: 
Intestinal IgA synthesis: localization 
and requirements for IgA class switch 
recombination (Peter Bergqvist). Fa-
kultetsopponent: Jo Spencer, England.

25 september, medicinsk biofysik, 
Umeå universitet, kl 10.00, sal KB3A9, 
KBC: NMR studies of host pathogen in-
teractions (Katja Petzold). Fakultets-
opponent: Hashim Al-Hashimi, USA.

25 september, cell- och molekylärbio-
logi, Umeå universitet, kl 13.00, Major 
Groove, byggnad 6L: In vivo and in vi-
tro approaches to induce beta cells from 
stem and progenitor cells (Lars Selan-
der). Fakultetsopponent: Yuval Dor,  
Israel.

25 september, genus och medicin, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, Berze- 
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Painful ideals – 
young Swedish women’s ideal sexual 
situations and experiences of pain 
during vaginal intercourse (Eva Elmer-
stig). Fakultetsopponent: Bente  
Traeen, Norge.

25 september, kirurgi, ssk plastik- och 
handkirurgi, Linköpings universitet, kl 
13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Biode-
gradable gelatin microcarriers in tissue 
engineering. In vitro studies on carti-
lage and bone (Sofia Pettersson). Fakul-
tetsopponent: Julie Gold.

25 september, pediatrik, Göteborgs 
universitet, kl 13.00, föreläsningssal 1, 
Drottning Silvias barn- och ungdoms-
sjukhus: Longitudinal study of infants 
with high-grade vesicoureteral reflux 
(Sofia Sjöström). Fakultetsopponent: 
Philip Ransley, England.

25 september, laboratoriemedicin, ssk 
experimentell klinisk kemi, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, föreläsningssalen, 
plan 2, ingång 78, Universitetssjukhu-
set MAS, Malmö: Apolipoprotein M – 
studies of structure and function (Jose-
fin Ahnström). Fakultetsopponent: 
Gert M Kostner, Österrike.

n kalendarium

Kommande Sista
AT-prov  anmälningsdag
26 februari 5 februari
21 maj  30 april
27 augusti 6 augusti
19 november 29 oktober
Provtiden är 5 timmar, kl 09.00–14.00. 
Möjlighet till dispens från den muntliga 
examinationen kan fås genom s k sit-in 
under AT-perioden. Anmälnings- och 
informationsmaterial finns att hämta 
via ‹www.ki.se› under »Utbildning/AT«.

Karolinska institutet, 
AT-prov 2010

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 22 september, kl 17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Farsoter och andra sjukdomar i krigens 
spår: ett finskt-svenskt 200-årsminne 
och dagens Afrika
Medverkande: Åsa Molde (moderator), 
Kjell Asplund och  Johan von Schreeb
För ytterligare information, se  
‹www.sls.se›
Ingen föranmälan krävs

Är du inte riktigt frisk? Unik workshop 
på temat avstämningsmöte som inleds
med specialskriven teaterföreställning
Arrangör: Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens förvaltning i Stockholms län ge-
nom projektet Ögat på sjukskrivning 
Plats: Kafé Klara Stadsteatern, ingång 
Drottninggatan 34, Stockholm
Målgruppen är läkare, behandlare 
inom psykiatrisk vård samt personliga 
handläggare från Försäkringskassan 
Efter föreställningen fortsätter work-
shopen med rundabordssamtal kring
avstämningsmötet som verktyg i arbe-
tet med sjukskrivningar
Workshoptillfällen: 28 september, 5, 
12, 19 och 26 oktober, 2 och 9 novem-
ber. Tid kl 14.30–17.00,  insläpp från kl 
14.00
Deltagande i workshopen är kostnads-
fritt. Kaffe och smörgås ingår
Anmälan görs via ‹www.ipage.se/ 
projekt/sll/aug/Anmalanlakare.htm›
För ytterligare information, kontakta 
Camilla Grundström, e-post: 
camilla.grundstrom@sll.se
Se även ‹www.uppdragsguiden.sll.se/
ogatpasjukskrivning

Skåne-SÄL, medlemsmöte tisdagen den 
29 september, kl 13.00, Locus Medicus, 
Tunavägen 5, Lund
Bengt Forsberg: Sjukdom och död i 
konsten
Ingen föranmälan behövs

Svenska läkare mot kärnvapen, Stock-
holmsföreningen, årsmöte onsdagen 
den 14 oktober, kl 18.00, Sveriges läkar-
förbund, Villagatan 5, Stockholm
Riksdagsledamot Eva Selin Lindgren 
talar om samband mellan kärnkraft 
och kärnvapen samt om riksdagsarbe-
tet avseende nedrustning
För ytterligare information, kontakta 
e-post: meit.krakau@slmk.org

Transkulturell psykiatri: Olika kulturer 
– samma psykiatriska diagnoser? För-
djupningskurs med fokus på betydel-
sen av kultur och kontext vid bedöm-
ning av psykisk sjukdom och ohälsa, 
16–20 oktober, Transkulturellt Cen-
trum, Stockholm
Föreläsare: Sushrut Jadhav, Luis Ra-
mos-Ruggiero m fl
Kursen syftar till att ge kunskaper om
• hur kultur och kontext påverkar ut-
tryck för psykisk sjukdom och ohälsa
• migrationens betydelse för den psy-
kiska hälsan
• kulturformulering i DSM-IV som ett 
hjälpmedel vid transkulturell psykia-
trisk diagnostik/bedömning
• att i behandlingsplaner ta hänsyn till 
patientens sociokulturella samman-
hang
• kulturella faktorers betydelse för be-
dömning, omvårdnad och val av läke-
medel
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 
20090103)
Anmälan görs via ‹www.slso.sll.se/tc›

Kurs i simulerad gynekologisk laparo-
skopi och medicinsk teknik, 2–5  no-
vember, Simulatorcentrum, K54, Karo-
linska universitetssjukhuset, Huddinge
Kursansvarig: Daniel Murkes, e-post:
daniel.murkes@sodertaljesjukhus.se
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.simulatorcentrum.se›  
eller ‹www.ipuls.se›

Handledarutbildning –   att stödja, ut-
veckla och bedöma läkare under utbild-
ning, kurs 17–18 november samt 11 de-
cember, Ersta Konferens & Hotell, 
Stockholm, arrangerad av Organisa-
tionspartner i Mälardalen 
Kursen vänder sig i första hand till per-
soner som handleder ST-läkare
Kursledare: Hanna Frydén, leg psykolog 
och konsult, Ingegerd Hoff Lindahl, be-
teendevetare och VD i privat vårdföre-
tag
Kursen är granskad och godkänd av 
IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20090265)


