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n nytt om namn

Professorn i klinisk farmakologi, Paul 
Hjemdahl, har tilldelats Karolinska 
institutets etikpris. Han får priset för 
sitt arbete med att höja 
de forskningsetiska 
kvalitetskraven, att fö-
rebygga och förbättra 
hantering av forsk-
ningsfusk samt med att 
tydliggöra rollfördel-
ningen i samarbetet 
mellan universitet och 
läkemedelsindustri.

Hjemdahl, som är verk-
sam vid institutionen för medicin, Ka-
rolinska universitetssjukhuset, Solna,  
har arbetat med forskningsetik i olika 
funktioner i bortåt 30 år vid Karolinska 
institutet och var även under 15 år  
sekreterare i Medicinska forskningsrå-
dets nämnd för forskningsetik. 

Karolinska institutets 
etikpris till Paul Hjemdahl

Paul Hjemdahl
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Joanna Zdzienicka har förordnats 
som ST-läkare vid medicinkliniken, 
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Följande personer har erhållit AT-block 
vid Universitetssjukhuset MAS, Mal-
mö: Linn Svensson, Alvaro Torres, 
Karin Magnusson, Karin Hammar-
berg, Åsa Enkvist, Charlotta Wen-
zelberg, Stina Åkerfeldt, Sofia En-
hörning, Emelie Styring och Krister 
Askander.
Elisabeth Vock har anställts som ST-
läkare vid Blekingesjukhuset med pla-
cering på basenhet kvinnokliniken. 

På nya jobb

Liliane von Schultz, Fagersanna, 53 
år, död 21 oktober
Bengt Wennerberg, Jönköping, 91 år, 
död 1 september
Klas Krook, Stockholm, 80 år, död 15 
september

Avlidna

n VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är vik
tig och intresserar många. Personal
avdel ningar och andra berörda kan spri
da den effektivt genom att sända in upp
gifterna till Läkartidningen, Box 5603, 
114 86 Stockholm. 
Frågor besvaras av Carin Jacobs son, tel 
08790 34 78, epost: 
carin.jacobsson@lakartidningen.se

n disputationer
13 november, medicinsk vetenskap, ssk 
virologi, Uppsala universitet, kl 09.15, 
sal IV, Universitetshuset, Universitets-
parken: Coxsackievirus B3 infection 
and host defence responses change the 
metabolism of PBDE (Magnus Lund-
gren). Fakultetsopponent: Hans Tjälve.

13 november, klinisk neurofysiologi, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal 
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: A pathway for pleasant 
touch. Linking peripheral receptors to 
central processing and hedonic experi-
ence (Line Sofie Löken). Fakultetsop-
ponent: Morten Kringelbach, Dan-
mark.

16 november, urologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, Hjärtats aula, Blå 
stråket 5, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset: Androgen-independent  
prostate cancer – studies on angiogene-
sis and ADAMTS1 (Heléne Gustavsson). 
Fakultetsopponent: Sven Påhlman.

18 november, medicinsk vetenskap,
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssal R64, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge: Quality of life and 
health following allogeneic stem cell 
transplantation in childhood (Cathari-
na M Löf). Fakultetsopponent: Anders 
Möller.

18 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Cronholm-
salen, R5:01, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: In vivo imaging of the 
cannabinoid CB1 receptor using posi-
tron emission tomography (Garth  
Terry). Fakultetsopponent: Koen Van 
Laere, Belgien.

18 november, medicin, ssk yrkesmedi-
cin, Göteborgs universitet, kl 09.00, 
hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 
16: Wrist and thumb joint postures and 
motions – measurements using electro-
goniometry and EMG (Per Jonsson). 
Fakultetsopponent: Göran Hägg.

20 november, epidemiologi och folk-
hälsovetenskap, Umeå universitet, kl 
09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan: 
Adolescence pregnancies in the Ama-
zon basin of Ecuador (Isabel Juliàn 
Goicolea). Fakultetsopponent: Johanne 
Sundby, Norge.

20 november, neurologi, Umeå univer-
sitet, kl 13.00, sal KB3B1, KBC: Meta-
bolomic studies of amyotrophic lateral 

sclerosis (Anna Wuolikainen). Fakul-
tetsopponent: Thomas Hankemeier, 
Nederländerna.

20 november, klinisk bakteriologi, Upp-
sala universitet, kl 09.15, hörsalen,  
klinisk mikrobiologi, Akademiska sjuk-
huset: Chlamydia trachomatis: devel-
opment of molecular typing methods 
and applications in epidemiology (Mar-
kus Klint). Fakultetsopponent: Michael 
Ward, England.

20 november, internmedicin, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, aulan, Dande-
ryds sjukhus: Fetal and neonatal risk 
factors for diseases caused by disturb-
ances in the function of the immune 
system (Sara Aspberg). Fakultetsoppo-
nent: Finn Rasmussen.

20 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 13.00, sal 
4-263, Alfred Nobels allé 12: Hyperten-
sion – epidemiological studies of pre-
valence, prevention, treatment and 
prognoses in men and women (Axel C 
Carlsson). Fakultetsopponent: Bo Carl-
berg.

20 november, medicinsk biokemi, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Samu-
elssonsalen, Tomtebodavägen 6: Anti-
microbial peptides and proteins in 
host-microbe interaction and im- 
medi-ate defense (Ylva Kai-Larsen). 
Fakultetsopponent: Charles Bevins, 
USA.

20 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.30, föreläs-
ningssal R64, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge: Pharmacological 
and analytical studies of the cyclin de-
pendent kinase inhibitors (Hatem H A 
Sallam). Fakultetsopponent: Curt Pe-
terson.

20 november, experimentell neurove-
tenskap, Karolinska institutet, kl 
09.00, Cronholmsalen, R5:01, Karo- 
linska universitetssjukhuset, Solna: 
Dopamine D2 receptor pharmacology: 
in vitro analyses and in vivo PET imag-
ing (Mette Skinbjerg). Fakultetsoppo-
nent: Paul Cumming, Tyskland.

20 november, medicin, ssk endokrino-
logi, Göteborgs universitet, kl 09.00, 
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, 
Medicinaregatan 3: Turner syndrome 
– relation between genotype and phe-
notype and long-term follow-up studies 
(Mohamed Mostafa El-Mansoury). Fa-
kultetsopponent: Lars Sävendahl.
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Svensk trafikmedicinsk förenings 
forskningsfond har som huvudsakligt 
ändamål att främja vetenskaplig forsk-
ning och verksamhet inom trafikmedi-
cin samt 1) ur stiftelsen utdela pris till 
personer som inom det trafikmedi- 
cinska området gjort synnerligen vär-
defulla insatser, för att användas till 
egen utbildning, 2) utdela stipendier 
vars användning skall främja trafik-
medicinens utveckling, 3) lämna bidrag 
till särskilda projekt som Svensk trafik-
medicinsk förening inte kan genomföra 
inom ramen för sin ordinarie verksam-
het och som är av särskilt trafikmedi-
cinskt värde.

För  2009  disponeras cirka 25 000 kr  
för förtjänstfull forskning på trafik-
medicinens område. Stipendiet kan sö-
kas av läkare eller andra personer an-
knutna till sjukvården som redovisat 
ett eller flera betydelsefulla arbeten 
inom det trafikmedicinska området.

Ansökan, helst på särskild blankett 
som kan hämtas via ‹www.sls.se/ 
sektioner/stmf/stipendie.pdf ›, ska ha 
inkommit senast 15 februari 2010 till 
Nina Rehnqvist, SBU, Box 5650, 114 86 
Stockholm, e-post: rehnqvist@sbu.se
Stipendiet kommer att delas ut vid 
STMFF:s årsmöte  2010.

Trafikmedicinskt 
forskningsstipendium

Under hösten 2009 kommer AA-möten 
att hållas för läkare i Göteborg med 
samling måndagar, kl 19.30
För ytterligare information om plats,  
ring tel 0767-77 67 29

AA-möten i Göteborg

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 17 november, kl 17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Aktuellt om influensaläget
Medverkande: Annika Linde och Åke 
Örtkvist
För information, se ‹www.sls.se›

Modern ortopedisk medicin, utbildning, 
17–31 januari 2010, Kovalam, Kerala, 
Indien, med lärare från Svensk fören-
ing för ortopedisk medicin, SFOM, och 
sektionen för ortopedisk manuell tera-
pi inom Legitimerade sjukgymnasters 
riksförbund
För ytterligare information, se  
‹www.langtbortlara.se› eller kontakta 
Ulf Måwe och Johan Lindström, tel 
0730-71 19 58, 070-658 13 50, e-post:
info@langtbortlara.se

Handledarutbildning – att stödja, ut-
veckla och bedöma läkare under utbild-
ning, kurs 19–20 januari samt 19 febru-
ari, Ersta Konferens & Hotell, Stock-
holm, arrangerad av Organisations-
partner i Mälardalen
Kursledare: Hanna Frydén, leg psyko-
log, och Ingegerd Hoff Lindahl, beteen-
devetare och vd i privat vårdföretag
Kursen är granskad och godkänd av 
IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via  
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr: 20090318)

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

Norrländska läkemedelsdagarna 2010,
26–27 januari, Folkets Hus, Umeå, i
arrangemang av läkemedelskommitté-
erna i de fyra nordligaste länen
Målgruppen är läkare inom alla specia-
liteter
Program
TISDAG 26 januari
Mörkrets faror
Moderator: Per Magnusson
Cecilia Rastad: Vinterdepressioner och 
ljusbehandling
Mats Humble: D-vitamin i folkhälsans 
tjänst 
Ragnar Asplund: Sömnstörningar och 
melatonin
Infektioner – antibiotika
Moderator: Robert Svartholm
Nils Rodhe, Malin Andrée: Att behandla 
eller inte behandla
Läkemedel i livets slutskede
Moderator: Eva Johansson
Claes Lundgren: Sköra äldre – när och 
hur ska vi avsluta läkemedel?
Matthias Brian: Effektiv symtomlind-
ring under de sista dygnen och timmar-
na av livet
Kjell Kallenberg: Etiska aspekter kring 
avslutande av aktiv behandling i livets 
slutskede

ONSDAG 27 januari
Idrott och läkemedel
Moderator: Rune Dahlqvist
Martin Fahlström: Doping – vad behö-
ver jag som icke-idrottsläkare veta om 
doping?
Mats Börjesson: Kardiovaskulära 
aspekter på NSAID-behandling

Annica Börjesson, Nina Gårevik: Miss-
bruk av hormonmedel samt vanliga frå-
gor och svar om doping
Alternativ till piller 
Moderator: Håkan Larsson
Mats Börjesson: Fysisk aktivitet – 
kraftfull ordination med få biverk-
ningar!
John Nessa: Samtalsterapi i allmänme-
dicin
Edzard Ernst: Naturläkemedel – com-
plementary medicine
Ytterligare information kan hämtas via
‹www.ipuls.se›. Deltagaravgiften är
1 000 kr (inkluderar måltider)
Anmälan görs senast den 10 januari per
e-post: 
anmalan.kompetenscentrum@lvn.se

EQUALIS, kommande användarmöten 
2010 :                                          
• Koagulation, 28–29 januari 
• Ekokardiografi, 4 februari  
• Hematologi, 11–12 mars 
• Proteinanalyser, 24–25 mars 
För program och övrig information, se 
‹www.equalis.se› 

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›

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 eller 
e-post: claes.rudberg@ltv.se

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  senast den 1 mars via 
stiftelsens  webbplats  
‹www.cancerstiftelsen.se›.

Medel att söka 
för cancerforskning


