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n nytt om namn

Avlidna

Sylf Stockholms
handledarpristagare 2009

Gerda Kaijser, Uppsala, 69 år, död 2
januari
Torvard C Laurent, Uppsala, 78 år,
död 21 november
Bengt Lundh, Helsingborg, 77 år, död
16 november
Jan Ebbe Svensson, Vadstena, 75 år,
död 20 december

Sylf Stockholm har delat ut handledarpriset »Guldkornet« för att belöna
glimrande insatser som förgyllt vardagen för medlemmarna.
Årets pristagare är Karin Eriksson,
specialistläkare på ANOPIVA-kliniken
vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Hon får utmärkelsen
med följande motivering: »Trots en fullspäckad vardag utan
avsatt tid handleder
Karin sina ST-läkare
med ett självuppoffrande engagemang där Karin Eriksson
hon alltid finner tid att
ägna sig åt sina adepter ... Med sitt professionella sätt manövrerar hon oss genom vår ST-utbildning med perfekt avvägning mellan styrande vägledning
och uppmuntran till kreativa idéer.
Karin tar sin uppgift på stort allvar och
utför handledningen med en föredömlig noggrannhet ... Hon räds inte att
återföra återkoppling, såväl negativ
som positiv, men alltid med samma
fingertoppskänsla. Som vår ständige
advokat är Karin oss alltid lojal, vilket
skapar ett genuint och respektingivande förtroende, såväl professionellt som
privat ... Hon är en slitvarg som får saker gjort på ett beundransvärt sätt, alltid med en outsinlig arbetsglädje ...
Karin är en kompetent och stark kvinnlig förebild för såväl adepter som andra
handledare.«
Pristagaren får äran, ett diplom och
en vistelse på Yasuragi Hasseludden för
två personer.

Nya docenter i Lund
Vid Lunds universitet har som docenter
antagits Elisabeth Epstein i obstetrik
och gynekologi, Torsten Malm i barnhjärtkirurgi/toraxkirurgi och Niels
Wierup i experimentell endokrinologi.

n VEM FICK JOBBET?

Information om nybesatta poster är vik
tig och intresserar många. Personal
avdelningar 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 Jacobsson, tel 08-790 34 78,
e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se
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lan: Depression in primary care: detection, treatment, and patients’ own
perspective (Maja Hansson). Fakultetsopponent: Lisa Ekselius.

n disputationer

29 januari, medicin, Umeå universitet,
kl 13.00, sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan: Interactions between common genetic variants and physical activity in
type 2 diabetes-related traits (Ema Sardinha). Fakultetsopponent: Aline Meirhaeghe, Frankrike.

21 januari, medicinsk genetik, Karolinska institutet, kl 09.15, Rolf Lufts auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna: Characterization
of chromosome abnormalities (Anna
Lindstrand). Fakultetsopponent:
James R Lupski, USA.

29 januari, immunologi, Uppsala universitet, kl 09.15, Rudbecklaboratoriet,
Dag Hammarskjölds väg 20: Immunological checkpoint blockade and TLR
stimulation for improved cancer therapy (Sara Mangsbo). Fakultetsopponent:
Rolf Kiessling.

22 januari, bioanalys, Karolinska institutet, kl 09.30, C1:87, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge: Structural and genetic characterization of lipopolysaccharides extracted from disease
causing non-typeable Haemophilus influenzae strains (Mikael Engskog). Fakultetsopponent: Otto Holst, Tyskland.

29 januari, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.00, Gardaulan,
Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18:
Natural killer cells and antibodymediated effects in human immunodeficiency virus infection (Susanne Johansson). Fakultetsopponent: Sarah
Rowland-Jones, England.

22 januari, klinisk immunologi, Linköpings universitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, Universitetssjukhusets i
Linköping: Regulatory T cells in human
pregnancy (Jenny Mjösberg). Fakultetsopponent: Anna Rudin.

29 januari, epidemiologi, Karolinska
institutet, kl 09.15, Petrénsalen, Nobels
väg 12B: Epidemiologic studies of amyotrophic lateral sclerosis (Fang Fang).
Fakultetsopponent: Alberto Ascherio,
USA.

22 januari, klinisk medicin, ssk kärlforskning, Lunds universitet, kl 13.00,
Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum: Vascular endothelin and angiotensin receptors regulation in inflammatory arterial disorders (Ivan Dimitrijevic). Fakultetsopponent: Claes
Nordborg.

29 januari, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.00, rehabsalen,
S2:01, Norrbacka, Karolinska universitetssjukhuset, Solna: Impact of candidate genes on obesity and type 2 diabetes (Ewa-Carin Långberg). Fakultetsopponent: Carl-David Agardh.

22 januari, klinisk medicin, ssk oftalmologi, Lunds universitet, kl 09.15,
aulan, MFC, ingång 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö: Inflammatory
mediators in diabetic retinopathy (Carin Gustavsson). Fakultetsopponent:
Anders Kvanta.
22 januari, molekylär och cellulär fysiologi, Lunds universitet, kl 13.15, Medelhavet, Wallenberglaboratoriet, Universitetssjukhuset MAS, Malmö: Regulation of glucagon secretion from pancreatic alpha cells (Yang Zhang De
Marinis). Fakultetsopponent: Jens Høiriis Nielsen, Danmark.
29 januari, psykiatri, Umeå universitet,
kl 09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögsko-

29 januari, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.15, sal R64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge: Studies on cholesterol homeostasis by modulation of lipoproteins and
bile acids (Lisa-Mari Nilsson). Fakultetsopponent: Jan Oscarsson.
29 januari, socialmedicin, Karolinska
institutet, kl 10.00, Lilla föreläsningssalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus:
Women with alcohol problems seeking
treatment – underlying individual and
psychosocial characteristics (Christina
Scheffel Birath). Fakultetsopponent:
Wolfgang Rutz, Tyskland.
29 januari, tumörbiologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, sal 9Q, Alfred Nobels allé 8, Huddinge: Studies on syndeläkartidningen nr 3 2010 volym 107
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can-1 in mesenchymal tumors (Fang
Zong). Fakultetsopponent: Jacob van
den Born, Nederländerna.
29 januari, medicinsk cellbiologi, Linköpings universitet, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Universitetssjukhuset
i Linköping: Protein engineering of
extracellular superoxide dismutase –
characterization of binding to heparin
and cellular surface (Ing-Marie Ahl).
Fakultetsopponent: Sten Vang Peterson, Danmark.
29 januari, onkologi, Linköpings universitet, kl 09.00, Eken, ingång 65, Universitetssjukhuset i Linköping: Polymorphism and expression of NF-kB in
relation to susceptibility and prognosis
of colorectal cancer patients (Andreas
Lewander). Fakultetsopponent: Bengt
Gustavsson.
29 januari, anestesiologi och intensivvård, Göteborgs universitet, kl 13.00,
Lyktan, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A: Neurochemical and neuroendocrine reactions
during non-neurological surgery (Rolf
Anckarsäter). Fakultetsopponent: Bertil Romner, Danmark.
29 januari, urologi, Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3:
Localized and metastatic renal cell carcinoma aspects on treatment (David
Lyrdal). Fakultetsopponent: Börje
Ljungberg.
29 januari, kirurgi, Göteborgs universitet, kl 09.00, Hjärtats aula, Sahlgrenska
universitetssjukhuset: Intestinal transplantation. Experimental and clinical
studies (Mihai Oltean). Fakultetsopponent: Andreas G Tzakis, USA.
29 januari, funktionell genetik, Lunds
universitet, kl 13.00, Segerfalksalen,
BMC, Sölvegatan 19: FGF signaling in
specification of hESC-derived definitive endoderm (Jacqueline Ameri). Fakultetsopponent: Anne Grapin-Botton,
Schweiz.
29 januari, experimentell lungmedicin,
Lunds universitet, kl 09.15, Lundmarksalen, Sölvegatan 27: Antibacterial peptides – key players in host defense at
epithelial surfaces (Mette Eliasson).
Fakultetsopponent: Johan Bylund.
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Specialistexamen
i allmänmedicin 2010
SFAM:s kompetensvärderingsråd anordnar specialistexamen i allmänmedicin. Momenten genomförs under våren
och sommaren, och examen avslutas
med diplomering i samband med
SFAM:s höstmöte.
För ytterligare information, se
‹www.sfam.se›. Sista anmälningsdag är
den 28 februari.

Kom och besök MFS:s
Arbetsmarknadsmässa
Medicine studerandes förbund bjuder
in samtliga medlemmar på de tre sista
terminerna till Arbetsmarknadsmässa
med AT-information.
Kom och se utställningen och träffa
blivande arbetsgivare och representanter från landstingen runt om i Sverige,
lär dig mer om AT och om hur Läkarförbundet stöttar dig som nybliven läkare. Vi träffas på följande platser:
• Tisdag den 2 februari, kl 17.30, Gamla
Vasa sjukhus, Vera Sandbergs allé 8,
Göteborg
• Onsdag den 3 februari, kl 18.00, Clinical Research Center, ingång 72, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
• Torsdag den 4 februari, kl 17.00, Berzeliussalen, Universitetssjukhuset i
Linköping
• Tisdag den 9 februari, kl 18.00, Medicinska biblioteket, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
• Onsdag den 10 februari, kl 17.00, Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, C:11,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Torsdag den 11 februari, kl 17.00, Berzeliussalen, Karolinska institutet,
Solna
Efter AT-informationen från Sveriges
läkarförbund bjuder MSF på en enklare
måltid.

Sjukhusläkarföreningens
fullmäktigemöte 2010
Sjukhusläkarföreningens fullmäktige
kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte 14–15 april, Westmanska Palatset, lokal »Bryggarkungen«, Holländargatan 17, Stockholm, med start kl
10.00.
Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas
på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda
senast en månad före mötet under
adress: Sjukhusläkarföreningens kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, eller per
e-post: margaretha.lord@slf.se

n kalendarium
Svenska läkare mot kärnvapen, årsmöte lördagen den 23 januari, kl 13.00,
Sveriges läkarförbund, Villagatan 5,
Stockholm
14.00 Gunnar Westberg: Klimatkonsekvenser av ett »begränsat« kärnvapenkrig
Alla medlemmar välkomna
För ytterligare information, kontakta
e-post: meit.krakau@slmk.org
Karlskrona läkareförening inbjuder till
sitt 1 356:e ordinarie sammanträde,
torsdagen 28 januari, med samling kl
18.30 å Sjöofficerssällskapets lokaler i
Karlskrona
Per-Erik Åbom: Infektioner, epidemier
och smittskydd i Bibeln
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareförening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta
e-post: rickard.eitrem@ltblekinge.se
Behandla autism nu (BAN), konferens
30–31 januari, hörsalen, Täby Park Hotel
För ytterligare information och anmälan, se ‹www.behandlaautism.nu›
Bakjourskurs för specialister i internmedicin, 14–16 april (lunch–lunch),
Budskär konferens, Särö, arrangerad av
Svensk internmedicinsk förening (SIM)
Ämnen: Akut kardiologi, akut hematologi, akut neurologi och akuta infektioner
Kursledning: Carl Johan Behre, Lena
Bokemark och Leif Lapidus
Kursavgiften är 3 500 kr, och 4 000 kr
tillkommer för kost och logi
Anmälan görs senast den 19 februari
per e-post: louise.theen@vgregion.se
För ytterligare information, se
‹www.sim.nu› eller kontakta e-post:
carljohan.behre@wlab.gu.se,
lena.bokemark@vgregion.se eller
leif.lapidus@vgregion.se
Stockholms obesitasdagar, 20–21 maj,
Stockholm City Conference Centre,
Norra Latin
Tema: Prioriteringar och patientselektion
Symposiet kommer bl a att belysa:
• Obesitasbehandling: var, när, hur?
Prioritering och selektion inom olika
behandlingsnivåer
• Obstetriska/gynekologiska aspekter
på fetma
• Sömnstörningar och stress – hur påverkas risken för fetma?
För ytterligare information, se
‹www.obesitasdagar.se›
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