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n nytt om namn

MD Axel Hirschs pris 2009 har tillde-
lats Torkel Klingberg, professor i kog-

nitiv neurovetenskap 
vid institutionen för 
kvinnors och barns häl-
sa, Karolinska institu-
tet. Han får priset för 
sin frontlinjeforskning 
om träning av arbets-
minnet hos personer 
med funktionsstör-
ningar.

Hans forskning har 
skapat ett nytt forsk-

ningsfält kring träning av kognitiva 
funktioner, och resultaten har varit di-
rekt kliniskt användbara för patient-
grupper med t ex stroke, ADHD, schizo-
freni och demens. Träningsmetoden 
används och vidareutvecklas i dag på en 
rad universitet i USA, och arbetsmin-
nesträning används kliniskt på kliniker 
runt om i världen.

Priset delades ut vid en ceremoni 
i samband med Karolinska institutets 
professorsinstallation i Berwaldhallen 
den 28 oktober.

MD Axel Hirschs pris 
till Torkel Klingberg

Torkel 
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Sofia Walde tillträdde den 1 oktober
en anställning som ST-läkare vid Ble-
kingesjukhuset med placering på bas-
enhet kvinnokliniken.
Vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnö-
sand har som ST-läkare förordnats 
Fredrik Tempé vid kirurgkliniken och 
Naida Christou vid anestesikliniken.

På nya jobb

Svensk internmedicinsk förening 
 (SIM) har följande nya styrelse från 
årsskiftet 2010: Mikael Köhler (ordfö-
rande), Ann-Charlotte Laska (vice 
ordförande), Leif Lapidus (vetenskap-
lig sekreterare), Anette Sandström 
(facklig sekreterare), Björn Andersson 
(skattmästare), Carl Johan Behre, 
Åsa Stenberg, Patrik Björgård, Lena 
Bokemark och Michael Freitag 
(ledamöter) samt Klas Sjöberg (ad-
jungerad). 

SIM:s styrelse 2010

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Olga Göransson i experimen-
tell diabetesforskning samt Alf Tun-
säter i lungmedicin och allergologi.

Nya docenter i Lund

Håkan Forsberg, Boden, 62 år, död 9 
september
Axel Ingelman-Sundberg, Stockholm, 
98 år, död 12 oktober
Jan Modig, Uppsala, 66 år, död 26 sep-
tember
Judit Toth, Göteborg, 72 år, död 12 
september
Curt Widman, Vällingby, 95 år, död 6 
oktober
Gustav Örndahl, Mölndal, 87 år, död 
19 oktober

Avlidna

n disputationer
6 november, medicinsk utvecklings- 
och neurobiologi, Uppsala universitet, 
kl 13.15, föreläsningssal B42, BMC, 
Husargatan 3: Gene expression in the 
brains of two lines of chicken diver-
gently selected for high and low body 
weight (Sojeong Ka). Fakultetsoppo-
nent: Tom Porter, USA.

6 november, lungmedicin/allergologi, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal 
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Quality of life, school per-
formance, treatment adherence and 
gender difference in asthma (Rosita 
Sundberg). Fakultetsopponent: Gunnar 
Bylin.

9 november, medicinsk informatik, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, CMB, Berzelius väg 21: 
Computerized provider order entry and 
patient safety, experiences from an Ira-
nian teaching hospital (Alireza Kaze-
mi). Fakultetsopponent: Gunnar Nils-
son). 

13 november, fysiologi, Umeå universi-
tet, kl 10.00, sal BiA201, Biologihuset: 
Train your brain – updating, transfer 
and neural changes (Erika Dahlin). Fa-
kultetsopponent: Torkel Klingberg.

13 november, medicinsk vetenskap, ssk 
pediatrik, Umeå universitet, kl 09.00, 
sal Betula, byggnad 6M, Norrlands uni-
versitetssjukhus: Early lower extremity 
arterial disease in diabetes – diagnostic 
evaluation and risk markers (David 
Sahli). Fakultetsopponent: Eric Wahl-
berg.

13 november, neurovetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, 
Retzius väg 8: Intracellular pathways 
involved in formation and degradation 
of prions (Elin Allard). Fakultetsoppo-
nent: James Hope, Skottland.

13 november, barn- och ungdomspsy-
kiatri, Karolinska institutet, kl 09.00, 
Skandiasalen, Astrid Lindgrens barn-
sjukhus: Self-esteem, sense of co- 
herence and attention deficit hyper- 
activity disorder – a longitudinal study 
from childhood to adulthood (Tobias 
Edbom). Fakultetsopponent: Bruno 
Hägglöf.

13 november, organisk kemi, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, hörsalen, plan 4, 
Novum, Huddinge: Synthetic studies of 
heterocyclic natural products (Jeffrey  
J Mason). Fakultetsopponent: Chris-
topher J Moody, England.

13 november, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, Lennart 
Nilsson-salen, Nobels väg  15A: In silico 
analysis of pathways targeted by EBV 
infection and malignant transforma-
tion (Ramakrishna Sompallae). Fakul-
tetsopponent: Pierre Åman.

13 november, experimentell medicin, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, M63, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge: Inflamma-
tion modulating effects of prostaglan-
dins and omega-3 fatty acids (Inger Ve-
din). Fakultetsopponent: Birgitta 
Strandvik.

13 november, medicinsk vetenskap,
Göteborgs universitet, kl 13.00, Stora 
aulan, Sahlgrenska universitetssjukhu-
set: Cumulative live birth rates after in 
vitro fertilization (Catharina Olivius). 
Fakultetsopponent: Nick Macklon, 
England.

14 november, kirurgi, Uppsala universi-
tet, kl 09.15, auditorium Minus, Muse-
um Gustavianum: Clinical studies on 
adrenocortical tumours using [11C]-
metomidate positron emission tomog-
raphy (Joakim Hennings). Fakultetsop-
ponent: Bo Wängberg.

16 november, urologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, Hjärtats aula, Sahl-
grenska universitetssjukhuset: Andro-
gen-independent prostate cancer –  
studies on angiogenesis and ADAMTS1 
(Helené Gustavsson). Fakultetsoppo-
nent: Sven Påhlman.

18 november, medicin, ssk yrkesmedi-
cin, Göteborgs universitet, kl 09.00, sal 
Karl Isaksson, Medicinaregatan 16: 
Wrist and thumb joint postures and 
motion – measurement accuracy using 
electrogoniometry and EMG (Per Jons-
son). Fakultetsopponent: Göran Hägg.
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n specialistnytt

Svensk förening för otorhinolaryngo-
logi, huvud- och halskirurgi anordnar 
under våren 2010 skriftligt prov i öron-, 
näs- och halssjukdomar. Till provet in-
bjuds blivande specialister (ST-läkare 
>4 år) inom ÖNH-sjukdomar. 

Skrivningen äger rum fredagen den 
19 mars 2010 (kl 09.00–14.00) och kom-
mer att genomföras via Internet på  
hemortskliniken (under överinseende 
av en person som utvalts av respektive 
klinikchef). Deltagare från Stock-
holmsregionen hänvisas till Karolinska 
universitetssjukhuset, Huddinge. 

Det skriftliga provet består i regel av 
cirka 30 essäfrågor som ibland är knut-
na till fallbeskrivningar. Skrivningsti-
den är 5 timmar. Rättning sker ano-
nymt, och resultatet meddelas endast 
skrivningsdeltagaren. De rättade 
 skrivningarna lämnas ej ut, utan frå-
gorna med svar publiceras efter skriv-
ningstidens utgång via ‹www.orlforum.
se›. Föreningen förutsätter att kliniker-
na bestrider de kostnader som kan vara 
förenade med deltagandet. Skrivnings-
avgiften (2 000 kr) faktureras respekti-
ve hemortsklinik efter deltagandet.

Anmälan görs senast den 15 januari 
2010 per e-post: info@orlforum.se
Utförliga föreskrifter finns att hämta 
via ‹www.orlforum.se›, där även tidiga-
re skrivningar återfinns. Vid eventuella 
frågor, kontakta Agneta Wittlock,  
e-post: Agneta.Wittlock@ki.se eller tel 
08-585 873 53.

Specialistexamination 
i ÖNH-sjukdomar

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

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.

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 10 november, kl 17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Rökfri vid operativa ingrepp – har vi 
råd att låta bli?
Medverkande: Johanna Adami (mode-
rator), Hanne Tønnesen, Li Felländer-
Tsai och Richard Lövenberg
För ytterligare information, se 
‹www.sls.se›. Ingen föranmälan krävs

Konst & läkekonst, föredrag onsdagen 
den 11 november, kl 19.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Robert Schumann – ett komplicerat 
konstnärsöde och en medicinsk gåta
Medverkande: Hans Persson, Lars Sjö-
strand, Bertil Wikman och Linus Börjes-
son (sång)
Anmälan görs per e-post: 
eva.kenne@sls.se eller tel 08-440 88 87

Alternativa karriärvägar för läkare, 
föreläsning tisdagen den 17 november, 
kl 17.00–18.15, hörsal Arvid Carlsson, 
Academicum, Medicinaregatan 3, Gö-
teborg, i arrangemang av MSF Göte-
borg
Föreläsare: Maria Leonsson Zachrisson
Föranmälan görs per e-post: 
msfgoteborg@hotmail.com 

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1354:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 19 november, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Göran Dellgren: Hjärt- och lungtrans-
plantation – dåtid, nutid och framtid
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: bengt.aberg@ltblekinge.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 (psykia-
ter), Anne Andersson (onkolog), Chris-
topher Cressy (anestesiolog), Gunnar 
Eckerdal (geriatriker), Claes Lundgren 
(allmänmedicinare), Peter Naredi (kir-
urg), Sigbritt Rasmuson (geriatriker), 

Birgit Rasmussen (sjuksköterska) och 
Pär Salander (psykolog)
För ytterligare information och sche-
ma, se ‹www.cancerakademien.se›
Anmälan görs senast den 11 januari per 
e-post: info@cancerakademien.se

Allmänläkardagarna – en mötesplats 
för professionen, 27–29 januari 2010, 
First Hotel Billingehus, Skövde 
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.kursdoktorn.nu› 

Kurs i kirurgisk teknik, anastomostek-
nik och sutur med staples samt laparo-
skopisk kirurgi, 27 februari–5 mars 
2010, Davos, Schweiz
För ytterligare information, kontakta 
Claes Rudberg, tel 021-17 30 00 (per-
sonsökare 1319) eller e-post: 
claes.rudberg@ltv.se

Training the trainers, kurs 22–23  mars 
eller 24–25 mars 2010, Practicum, Uni-
versitetssjukhuset i Lund
Kurserna, som arrangeras i samarbete 
med Royal College of Surgeons, Eng-
land, leds av Rodney Peyton och riktar 
sig till specialister inom kirurgiska spe-
cialiteter och anestesi som undervisar 
och handleder t ex ST-läkare eller är in-
struktörer vid praktiska kurser inom 
sin disciplin
Målsättningen är att förmedla både 
teoretisk och praktisk kunskap om hur 
man skapar optimal utbildnings- 
miljö för praktisk undervisning och 
träning
Anmälan görs senast den 22 februari 
till Agneta Jacobsson per e-post:  
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94. Eftersom utbildningsma-
terial skickas ut i förväg från måste 
fullständig postadress anges
För ytterligare information, kontakta 
Ingemar Ihse,  e-post: 
ingemar.ihse@skane.se 

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
Antalet deltagare är begränsat till 50


