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n nytt om namn

Jonas F Ludvigsson, docent och barn-
läkare vid Universitetssjukhuset i Öre-

bro och enheten för klinisk 
epidemiologi, Karolinska 
institutet, har tilldelats  
utmärkelsen »Rising Star 
in European Gastroenter-
ology« av organisationen  
European Gastroenterol-
ogy Association. Det är 
första gången sedan 2006 

som en forskare från Norden får denna 
utmärkelse. 

Internationell utmärkelse för 
gastroenterologisk forskning

Jonas F  
Ludvigsson

Följande personer har anställts som 
AT-läkare inom Jönköpings sjukvårds-
område: Johan Berg, Sofia Bergvall, 
Kristin Beyer, Daniel Castellanos, 
Madelene Gabrielsson, Hanna Ger-
hardsson, Joel Gärskog, Johan 
Holm, Hanna Sjöstrand och Martin 
Skogar.
Vid Blekingesjukhuset har som ST- 
läkare förordnats Efthymia Sidiro-
poulou och Andreas Hansson vid bas-
enhet medicin, Michael Wester och 
Georg Karavidas vid basenhet kirurgi, 
samt Anna Servin och Peter 
Muchowski vid basenhet ortopedi.

På nya jobb

Stiftelsen Vårstavi  har delat ut ett sti-
pendium för vetenskaplig forskning 
inom psykoterapins område på 100 000 
kr till Markus Jansson-Fröjmark, fil 
dr och leg psykolog vid Örebro universi-
tet. Han får stipendiet för projektet 
»Kognitiv beteendeterapi via Internet 
för individer med insomni: en randomi-
serad, kontrollerad studie«.

2009 års Vårstavi-stipendiat

Konrad S Konradsson har antagits 
som docent i ämnet öron-, näs- och 
halssjukdomar vid Uppsala universitet.

Ny docent i Uppsala

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.
Frågor besvaras av Carin Jacobsson, tel 
08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Lars-Henrik Blomberg, Göteborg, 93 
år, död 12 januari
Bengt W Nilsson, Tullinge, 74 år, död 
16 januari
Arne Norman, Rimbo, 79 år, död 16 
januari
Vera Starck-Romanus, Göteborg, 98 
år, död 8 januari
Gudrun Wall, Östersund, 69 år, död 8 
januari
Göran Wallgren, Djursholm, 84 år, 
död 29 december

Avlidna

n disputationer
10 februari, medicinsk vetenskap, Upp-
sala universitet, kl 09.30, sal IV, Uni-
versitetshuset: The impact of bariatric 
surgery on obesity related to metabolic 
traits with specific emphasis on glu- 
cose, insulin and proinsulin (Hans- 
Erik Johansson). Fakultetsopponent: 
Claes-Göran Östenson.

11 februari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 10.00, Lennart  
Nilsson-salen: Paediatric HIV infection 
in Maputo, Mozambique (Paula Vaz). 
Fakultetsopponent:  Marc Cotton, Syd-
afrika.

11 februari, infektionsmedicin, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Rolf Lufts 
auditorium, L1:00, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: HIV-infected 
African parents living in Stockholm, 
Sweden – social networks, disclosure, 
parenthood, and knowledge about HIV-
transmission (Ann-Sofie Åsander). Fa-
kultetsopponent: Lars Dahlgren.

11 februari, immunologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carls-
son, Academicum, Medicinaregatan 3: 
Humoral and cellular immune respon-
ses to Helicobacter pylori in Bangla-
deshi children and adults that may be 
related to protection (Taufiqur Rah-
man Bhuiyan). Fakultetsopponent: Leif 
Percival Andersen, Danmark.

12 februari, allmänmedicin, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad 
6M, Norrlands universitetssjukhus: 
Struck by lightning or slowly suffocat-
ing – gendered expressions of depres- 
sion in a  primary health care context 
(Ulla E B Danielsson). Fakultetsoppo-
nent: Bengt Mattsson.

12 februari, experimentell medicin, 
Karolinska institutet, kl 09.00, sal 4V, 
Alfred Nobels allé 8, Karolinska uni-

versitetssjukhuset, Huddinge: Mole-
cular specificities of NK cell-mediated 
recognition of human tumor cells (Mat-
tias Carlsten). Fakultetsopponent: Jeff-
rey Miller, USA.

12 februari, obstetrisk och gynekolo-
gisk vetenskap, Karolinska institutet, 
kl 09.00, Nanna Svartz auditorium, 
A7:00, Karolinska universitetssjukhu-
set, Solna: Cardiovascular function and 
biomarkers in women with preeclamp-
sia (Rangeen Rafik Hamad). Fakultets-
opponent: Reynir Tómas Geirsson, 
Island.

12 februari, cell- och molekylärbiologi, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssal 4U Solen, Alfred  Nobels allé 8, 
Huddinge: Genetic studies of pre- 
eclampsia (Hanna Peterson). Fakul-
tetsopponent: Valgerdur Steinthorsdot-
tir, Island.

12 februari, cell- och molekylärbiologi, 
Karolinska institutet, kl 13.00, föreläs-
ningssal 9Q Månen, Alfred Nobels allé 
8, Huddinge:  Genome-wide patterns of 
histone modifications in fission yeast 
(Indranil Sinha). Fakultetsopponent: 
Jan Larsson.

12 februari, kirurgi, Karolinska insti-
tutet, kl 10.00, Rolf Lufts auditorium, 
Karolinska universitetssjukhuset, Sol-
na: Angiotensin II receptor blockers 
and acute pancreatitis (Tomas  Sjöberg 
Bexelius). Fakultetsopponent: Roland 
Andersson.

12 februari, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, hörsal H1, 
Alfred Nobels allé 23, Huddinge: Ex-
ploring integrative medicine for back 
and neck pain. On the integration of 
manual and complementary therapies 
in Swedish primary care (Tobias Sund-
berg). Fakultetsopponent: Claudia 
Witt, Tyskland.

12 februari, leukocytbiologi, Göteborgs 
universitet, kl 13.00, föreläsningssalen, 
plan 3, Guldhedsgatan 10A: Phenotype 
and function of CD25+ regulatory T 
cells in infants and adults (Hanna Grin-
debacke). Fakultetsopponent: Frode 
Jahnsen, Norge.

12 februari, biomedicin, ssk stamcells-
forskning, Lunds universitet, kl 13.00, 
Segerfalksalen, Biomedinskt centrum: 
Array based genetic profiling of chronic 
lymphocytic leukemia (Rebeqa Gun-
narsson). Fakultetsopponent: Ulf 
Klein, USA.
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Stiftelsen Läkare mot aids forsknings-
fond ledigförklarar forskningsanslag 
för studier som syftar till behandling av 
HIV-infektion eller dess följdtillstånd 
och till förebyggande åtgärder. Upp till 
100 000 kr kan anslås till varje beviljat 
projekt.

Projekt som har klinisk relevans pri-
oriteras högt. Stor vikt läggs vid att an-
sökans utformning håller hög kvalitet. 
Resebidrag beviljas ej. Godkännande 
från etisk kommitté krävs för att anslag 
ska kunna utbetalas.

Ansökan lämnas elektroniskt enligt 
instruktioner via ‹www.aidsfond.se›. 
Ansökningsystemet stänger den 1 mars 
2010, kl 24.00.

För ytterligare information, kontakta 
stiftelsens kansli på tel 08-790 33 70, 
fax 08-20 57 18, e-post:  
info@aidsfond.se

Sökande som tidigare erhållit anslag 
från Stiftelsen Läkare mot aids forsk-
ningsfond ska ha inkommit med redo-
visning av detta före eller senast samti-
digt med den nya ansökan. Redovis-
ningen sker på blankett som finns att 
hämta via ‹www.aidsfond.se›.

Bidrag att söka för HIV-
och aidsforskning

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdags-
sammankomst den 9 februari, kl 17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Läkaretiken och de apatiska flykting-
barnen
Medverkande: Göran Bodegård, Agneta 
Pleijel, Astrid Seeberger, Gellert Tamas 
m fl
För ytterligare information, se 
‹www.sls.se›

Sveriges läkares musiksällskap, års-
möte med efterföljande operaföreställ-
ning den 16 februari, 18.30, Italienska 
kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, 
Stockholm
Kl 19.00 inbjuder vi, i samarbete med 
Karolinska institutets kulturråd och 
Nordisk kammaropera, medlemmar 
och blivande medlemmar till opera- 
föreställningen »En dåres försvarstal«,  
av och med Inger Wikström, Michael 
Bartov och Yvonne Östlund
Entréavgiften är 140 kr och inkluderar 
efterföljande mingel med dryck och lätt 
förtäring
Anmälan görs senast den 15 februari 
per e-post:
lennart.malmstrom@karolinska.se
För ytterligare information, se 
‹www.slmusik.com›

Konst & läkekonst, föredrag onsdagen 
den 17 februari, kl 19.00, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Paul Klee: bildkonstnären, musiken 
och sjukdomen
Medverkande: Nils Tryding, Hans Pers-
son och Kerstin Hulter Åsberg
Anmälan görs per e-post: 
eva.kenne@sls.se

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 357:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen 18 februari, å Sjöofficerssäll-
skapets lokaler i Karlskrona
Johan Giesecke: Epidemier jag upplevt 
och överlevt
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareförening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: rickard.eitrem@ltblekinge.se

Scandinavian workshop on TEM and 
mucosal resection, March 18–19, Goth-
enburg City Museum, East India Com-
pany House, Norra Hamngatan 12
On  the agenda: Diagnostic methods 
and endoscopic procedures for local ex-
cision of neoplastic lesions in colon and 
rectum
Invited speakers: Gerhard Buess, Ger-
many, Brian Saunders, England, Gun-
nar Baatrup, Norway 
Local organising committee: Maria 
Bergström, Lars Börjesson, Göran Kurl-
berg, Per-Ola Park, Peter Rolny, Riad 
Sadhik, Morteza Sfafazand, P O Stotzer 
and Torbjörn Swartling
For further information and registra-
tion (before March 1), contact Göran 
Kurlberg, e-mail: 
goran.kurlberg@surgery.gu.se or Lis-
beth Larsson, e-mail:
lisbeth.i.larsson@vgregion.se

SLMF:s vårmöte 2010, 14–16 april, Lin-
köping
Mötet är ett samarrangemang mellan 
Svensk lungmedicinsk förening och 
Sveriges lungsjuksköterskors intresse-
förening
För ytterligare information, se 
‹www.slmf.se›, ‹www.swenurse.se/slif› 
eller kontakta e-post:
ola@malmokongressbyra.se

Mannen i reproduktionen, symposium 
fredagen den 23 april, Nanna Svartz au-
ditorium, Karolinska universitetssjuk-
huset, Solna, i arrangemang av Svensk 
förening för psykosocial obstetrik och 
gynekologi
Program
Moderator: Göran Swedin
09.00–10.00 Registrering 

10.00 Inledning 
10.10–10.55 Anna Rosa Perris: Pappa – 
därför är du viktig. Anknytning, ett 
band för livet
11.00–11.30 Carola Eriksson: Förloss-
ningsrädda män
11.50–12.20 Anneli Kero: Män och abort
12.25 Ann Lalos: Infertila mäns upple-
velser och reaktioner
12.55 Lunch
14.10–14.40 Kina Hammarlund: Unga 
mäns attityder till sexuellt risktagande 
och STI   
14.45 David Tjeder:  Mannen i repro-
duktionen förr och i dag 
15.30–16.00 Diskussion och avslutning
Deltagaravgiften är 700 kr för medlem-
mar, 500 kr för heltidsstuderande och 
pensionärer, 1 100 kr för övriga
Anmälan, som är bindande, görs senast 
den 9 april per e-post: 
anneli.kero@sfpog.se (uppge namn och 
telefonnummer)

ESHG 2010, genetikkonferens 12–15 
juni 2010, Svenska Mässan, Göteborg
European Society of Human Genetics 
(ESHG) arrangerar Europas största  
årligt återkommande konferens om hu-
mangenetik, där allt från klassiska  
genetiska sjukdomar till betydelsen av  
genetiska faktorer vid regenerativ me-
dicin och folksjukdomar som kardio-
vaskulära sjukdomar, cancer, diabetes 
och psykiatriska sjukdomar diskuteras 
2010 arrangeras konferensen i sam- 
arbete med de nordiska specialistför-
eningarna 
För information och anmälan, se  
‹www.eshg.org/eshg2010.0.html›

Methods of infectious disease epide-
miology, Nordic summer school (Nord-
Forsk course), June 25–July 2, 
Skjoldenæsholm’s castle, Sjælland, 
Denmark
The course will emphasise new aspects 
of the spread of infectious diseases in 
developed countries and their long-
term consequences. Particular focus 
will be put on more advanced methods 
and ways to study causation and risk 
factor associations
Course organisers: Mads  Melbye and 
Johan Giesecke
For further information, see 
‹www.epiresearch.dk›
Closing date for application is March 15

Idrottsmedicinska vårmötet i Båstad, 
20-22 maj 2010, Hotel Skansen, Båstad
Tema: Idrott för alla – inte bara snob-
bar som lobbar
För ytterligare information, se  
‹www.simf.se›
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