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n nytt om namn

Nicola Orsini, forskare vid institutio-
nen för miljömedicin, Karolinska insti-

tutet, får Torgny Wänn-
ströms pris 2009 för 
bästa avhandling inom 
området folkhälsove-
tenskap. Prissumman 
är på 250 000 kr.

Han får priset för sin 
avhandling »Physical 
activity and health be-
nefits«, och motivering-
en lyder: »för en enastå-

ende utveckling som forskare inom det 
medicinska området folkhälsa där Orsi-
ni på kort tid utvecklats till en själv-
ständig produktiv vetenskapsman och 
utvecklat metoder som möjliggör en 
snabbare och effektivare bearbetning 
av data inom forskningsområdet«.

Nomineringarna har skickats in av de 
medicinska fakulteterna vid universite-
ten och det är Svenska Läkaresällska-
pets forskningsdelegation som utser 
pristagaren.

Prisbelönt avhandling 
inom folkhälsoforskning

Nicola Orsini

Viktor Kågström har anställts som 
specialistläkare i neurologi vid geri-
atriska rehabiliteringskliniken, Läns-
sjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Elmar Keppel har erhållit en specia-
listläkartjänst vid medicinkliniken, 
Oskarshamns sjukhus.
Följande personer har förordnats som 
ST-läkare vid Blekingesjukhuset:  
Maria Erngrund vid basenhet kirurgi, 
Fredrik Nilsson vid basenhet medicin 
samt Andri Savvidou vid barn- och 
ungdomskliniken.
Jörgen Månsson är ny medicinsk 
direktör i Carema Sjukvård AB. Han 
var tidigare sektorchef och VD för 
Carema Primärvård.
Birgitta Bartholdson har utsetts till 
regiondirektör för Carema Sjukvård re-
gion väst, som innefattar verksamhe-
terna i Västra Götalandsregionen och 
Halland. Hon var tidigare vice VD i 
Carema Primärvård. 

På nya jobb

Lennart Engevik, Västerås, 81 år, död 
3 oktober
Lars-Gunnar Larsson, Umeå, 90 år, 
död 13 oktober
Håkan Ljunggren, Lund, 90 år, död 12 
september

Avlidna

n disputationer
30 oktober, obstetrik och gynekologi, 
Linköpings universitet, kl 09.00, aulan, 
Hälsans hus, Universitetssjukhuset i 
Linköping: Women’s knowledge, atti-
tudes and management of the meno-
pausal transition (Lotta Lindh-
Åstrand). Fakultetsopponent: Aila Col-
lins.

30 oktober, neurobiologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.15, Segerfalksalen, Wal-
lenberg Neurocentrum: Identification 
of dopamine neuron progenitors in the 
embryonic midbrain and stem cell cul-
tures. Studies on the role of neuronal 
subtype and differentiation state for 
cell replacement in a rodent model of 
Parkinson’s disease (Marie Jönsson). 
Fakultetsopponent: Ernest Arenas.

2 november, folkhälsovetenskap, Umeå 
universitet, kl 09.00, sal 1, byggnad 10, 
Norrlands universitetssjukhus: From 
young to adult: public health conse-
quences of unemployment from a gen-
der perspective (Ieva Reine). Fakultets-
opponent: Kristina Alexanderson.

5 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, 9Q Månen,  
plan 9, Alfred Nobels allé 8, Huddinge: 
Genetics of primary immunodeficiency 
diseases (Javad Mohammadi). Fakul-
tetsopponent: Tore Gunnar Abraham-
sen, Norge.

5 november, klinisk immunologi, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, sal Ivan 
Östholm, Medicinaregatan 13: Genital 
tract CD4+ cells for vaccination and 
protection against Chlamydia tracho-
matis (Ellen Marks). Fakultetsoppo-
nent: Roger Rank, USA.

5 november, kirurgi, Lunds universitet, 
kl 13.00, föreläsningssalen, ingång 35, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö: 
Cleft lip and palate. Clinical studies 
 regarding speech and facial growth 
(Farokh Collander Farzaneh). Fakul-
tetsopponent: Anna Elander.

6 november, kirurgi, ssk kärlkirurgi, 
Uppsala universitet, kl 13.00, auditori-
um Minus, Museum Gustavianum, 
Akademigatan 3: The role of Chla-
mydophila pneumoniae in the inflam-
matory response and expansion of ab-
dominal aortic aneurysms (Lars Karls-
son). Fakultetsopponent: Janet Powell.

6 november, klinisk immunologi, Karo-
linska institutet, kl 10.00, föreläsnings-

sal M63, Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge: Immunological  
studies on ANCA-associated vasculitis 
with special reference to T cell activa-
tion (Marta Christensson). Fakultets-
opponent: Jan Ernerudh.

6 november, psykiatri, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, föreläsningssalen, 
CMB, Berzelius väg 21: Mental health 
and employment amongst persons who 
resettled in Sweden in 1993–1994 due 
to the war in Bosnia-Herzegovina (Ka-
rin Johansson Blight). Fakultetsoppo-
nent: Viviane Kovess-Masféty, Kanada/
Frankrike.

6  november, medicin, Örebro universi-
tet, kl 09.00, Wilandersalen, Universi-
tetssjukhuset, Örebro: Health symp-
toms and potential effects on the 
blood–brain and blood–cerebrospinal 
fluid barriers associated with use of 
wireless telephones (Fredrik Söder-
qvist). Fakultetsopponent:  David Car-
penter, USA.

6 november, kirurgi, ssk plastik- och 
handkirurgi, Linköpings universitet, kl 
09.00, Berzeliussalen, ingång 65, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Assess-
ment of microvascular effects of va-
soactive drugs. Methodological in vivo 
studies in humans based on iontopho-
resis (Joakim Henricson). Fakultetsop-
ponent: Jonas Åkeson.

6 november, pediatrik, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, föreläsningssal 1, 
Drottning Silvias barn- och ungdoms-
sjukhus: Arthrogryposis. Causes, con-
sequences and clinical course in amyo-
plasia and distal arthrogryposis (Eva 
Kimber). Fakultetsopponent: Judith 
Hall, Kanada.

6 november, dermatologi och venereo-
logi, Göteborgs universitet, kl 13.00, 
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, 
Medicinaregatan 3: Aspects of fluores-
cence diagnostics and photodynamic 
therapy of non-melanoma skin cancer 
(Carin Sandberg). Fakultetsopponent: 
Chris Anderson.

6 november, audiologi, Lunds universi-
tet, kl 13.15, Palaestra, nedre salen: 
Cognition and communication in chil-
dren/adolescents with cochlear im-
plant (Tina Ibertsson). Fakultetsoppo-
nent: Ann Geers, USA.

6 november, toraxkirurgi, Lunds uni-
versitet, kl 08.30, Segerfalksalen, Wal-
lenberg Neurocentrum, BMC: Aortic 
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valve replacement: the influence of  
prosthesis–patient mismatch for left 
ventricular remodeling, cardiac fun-
ction and survival (Shahab Nozohoor). 
Fakultetsopponent: Dan Lindblom.

6 november, immunologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, Belfragesalen, D15, 
BMC: Influence of host genetics on in-
nate immunity and susceptibility to 
urinary tract infection (Bryndis Rag-
narsdóttir). Fakultetsopponent: Olle 
Stendahl.

6 november, onkologi, Lunds universi-
tet, kl 09.00, GK-salen, BMC, Sölve- 
gatan 19: Endocytosis of therapeutic 
macromolecules in tumor cells –  
mechanistic aspects of the proteogly-
can receptor function (Anders Witt-
rup). Fakultetsopponent: Alain Pro-
chiantz, Frankrike.

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
ämnar våren 2010, under förutsättning 
av vederbörande sjukvårdshuvudmans 
medgivande, anordna följande fortbild-
ningskurser för distriktsläkare:
1. Läkare som ledare i 2000-talet – mo-
dernt ledarskap och klassisk litteratur, 
18–19 mars samt uppföljning  6–7 maj, 
Göteborg
Kursledare: Britt Bergström och Matti-
as Fyhr
2. Friskbruk, riskbruk och missbruk av 
alkohol, 24 mars, Stockholm
Kursledare: Sven Wåhlin och Joar Gu-
terstam 
3. Allmänläkarnas självvärdering i kol-
legial dialog, 15–16 april, Luleå 
Kursledare: Ulf Måwe, Robert Svart-
holm, Karin Lindhagen samt medlem-
mar i SFAM:s ASK-nätverk
4. Urininkontinens/överaktiv blåsa – 
diagnostik och behandling, 22–23 april,  
Stockholm 
Kursledare: Astrid Lundevall
5. Sjukskrivning i konsultationen, 21–
23 april, Borgholm (Obs nytt datum)
Kursledare: Monika Engblom, Lars Eng-
lund, Margus Mägi, Gunilla Norrmén, 
Carl Edvard Rudebeck och Renée Vick-
hoff
6. Ångest, stress – vad gör vi? 5–7 maj, 
Stockholm
Kursledare: Sandra af Winklerfelt och 
Sergej Andreewitch
7. Palliativ medicin, 10–12 maj, Visingsö
Kursledare: Inger Fridegren, Torben Ul-
vatne och Ingrid Underskog
Anmälningsblankett skickas automa-
tiskt ut till alla medlemmar i DLF. 

Fortbildningskurser  
för distriktsläkare

Avgiften för internatkurserna är 4 000 
kr. Kurs 2 kostar 2 000 kr och kurs 6 
kostar 5 000 kr. Obs att kostnad för logi 
och resor tillkommer.

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 DLF:s kans-
li, Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08- 
790 33 91, fax 08-790 33 95, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan ska vara DLF tillhanda senast 
den 20 november 2009.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har 
till ändamål att bl a stödja utbildning 
och forskning vars syfte är att bekämpa 
cancersjukdomar. Stiftelsen stödjer 
företrädesvis klinisk och klinisk expe-
rimentell cancerforskning av redan dis-
puterade forskare i södra Sverige.  
Bidrag lämnas endast undantagsvis åt 
forskare vilka inte är verksamma i söd-
ra Sverige. 

Ansökan om bidrag till projektanslag 
kan göras endast av den som är huvud-
man för projektet. Bidrag till resor ges 
endast i undantagsfall (abstrakt/inbju-
dan ska bifogas om ansökan avser resa). 
Det utdelningsbara beloppet för 2010 är 
cirka 4 miljoner kr.

Ansökan görs  via stiftelsens  webb-
plats ‹www.cancerstiftelsen.se› från 
och med den 2 nov 2009 till och med 
den 1 mars 2010.

Medel att söka 
för cancerforskning

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, årshögtid 
tisdagen den 3 november, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Peter Aspelin, ordförande: Högtidsföre-
läsning
För ytterligare information, se  
‹www.sls.se›

Sydsvenska medicinhistoriska sällska-
pet och Skåne-SÄL, medlemsmöte tors-
dagen den 5 november, kl 18.00, Kultur-
anatomen, Biskopsgatan 7, Lund
Bengt Lindskog: Den galne munken och 
den förrymda nunnan. Om Martin 
Luthers familjeliv och sjukdomar
19.30 Gåsmiddag i Locus medicus 
Föranmälan till middagen är nödvän-
dig och sker genom att 450 kr insättes 
på SMHS bankgiro 242-6393 senast 
den 29 oktober. Ange namn och gås-
middag på talongen

FaRs dag – om fysisk aktivitet på re-
cept, konferens om det praktiska FaR-
arbetet, onsdagen den 11 november,  
kl 09.00–16.00, Landstingssalen, Hant-
verkargatan 45 C, Stockholm, i arran-
gemang av FaR i Stockholms läns lands-
ting och Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens förvaltning
Föranmälan görs senast den 4 novem-
ber per e-post: ann.nikolausson@sll.se
För ytterligare information, se  
‹www.cefam.se›

Palliativmedicinsk grundkurs, 25–29 
januari 2010, Umeå, arrangerad av Can-
cerakademien i Umeå
Kursen vänder sig till ST-läkare och 
färdiga specialister oavsett specialitet 
som i sin kliniska vardag möter den 
obotligt sjuke och döende människan 
och hennes närstående. Målsättningen 
är att via genomgång av de palliativme-
dicinska grunderna och falldiskussio-
ner öka förmågan att hjälpa svårt sjuka 
människor på ett optimalt sätt
Kursledare: Bertil Axelsson
Övriga föreläsare: Per Allard, Anne An-
dersson, Christopher Cressy, Gunnar 
Eckerdal, Claes Lundgren, Peter Naredi, 
Sigbritt Rasmuson, Birgit Rasmussen 
och Pär Salander
För ytterligare information och sche-
ma, se ‹www.cancerakademien.se›
Anmälan görs senast den 11 januari per 
e-post: info@cancerakademien.se
Deltagarantalet är begränsat

KOL som systemsjukdom, postgradu-
atekurs med tonvikt på icke-pulmo-
nella manifestationer vid KOL, 27–28 
januari 2010, Skepparholmen Konfe-
rens, Saltsjö-Boo, arrangerad av Svensk 
lungmedicinsk förening, Boehringer 
Ingelheim AB och Pfizer AB (IPULS-nr 
20090196)
Kursen riktar sig till specialistläkare i 
lungmedicin och allmänläkare med 
specialintresse för KOL
Kursledning: Kjell Larsson, C-G Löf-
dahl, Eva Lindberg och Anders Toft
Anmälan görs senast den 15 november 
per e-post: inger.blomqvist@ 
boehringer-ingelheim.com

Akademiska Trombos Seminarium,
21–22 januari, Steningevik
Huvudtemat för seminariet är trom-
bosprofylax och behandling av etable-
rad venös tromboembolism
För ytterligare information, se  
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20090321) 
eller kontakta e-post: helen.ericsson@
bayerhealthcare.com
Sista anmälningsdag är den 27 novem-
ber. Antalet deltagare är begränsat


