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n nytt om namn

Askell Löve, ST-läkare vid Bild- och 
funktionsdiagnostiskt centrum, Uni-
versitetssjukhuset i Lund, får för andra 

gången det pedagogiska 
priset »Skalpellen«, 
som delas ut av studen-
terna på läkarutbild-
ningens termin 8. 

Priset, som avser 
höstterminen 2009, 
tilldelas en icke univer-
sitetsanställd lärare 
för en pedagogisk insats 
utöver det vanliga.

Studenternas motivering lyder: 
»För ett fantastiskt gott mottagande av 
kandidater, samt pedagogisk undervis-
ning där vi själva fick öva bedömning av 
såväl remisser som utförda undersök-
ningar. Askell Löve har dessutom ett 
stort engagemang och intresse för  
radiologi som verkligen smittar av sig. 
Den fantastiska undervisningen gjorde 
det svårt att slita sig från röntgenjou-
rerna och den enda anledningen att dra 
sig hemåt framåt natten var för att man 
inte ville missa undervisningen kom-
mande dag.«

Priset till bästa klinik, även den 
framröstad av studenterna på termin 8, 
gick till anestesikliniken i Lund.

»Skalpellen« till Askell Löve 
– för andra gången

Askell Löve

Adam Grynsztajn, Borås, 87 år, död
1 januari
Teresa Gustavsson, Värnamo, 73 år, 
död 30 december
Gunnar Svensson, Lidköping, 77 år, 
död 13 januari

Avlidna

Vid Umeå universitet har som docen-
ter antagits Patric Blomstedt i neuro-
kirurgi, David Edvardsson i omvård-
nad och Liudmila N Novikova i ana-
tomi.

Docenter

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
12 mars, folkhälsovetenskap, Umeå 
universitet, kl 13.00, sal D, 9 tr, Tandlä-
karhögskolan: Social inequity in health. 
Explanation from a lifecourse and gen-
der perspective (Masuma Novak). Fa-
kultetsopponent: Kate Hunt, England.

12 mars, medicin, Uppsala universitet, 
kl 13.15, C8:301, BMC, Husargatan 3: 
The roles of growth factor interactions 
and mechanical tension in angiogenesis 
(Ludvig Petersson). Fakultetsoppo-
nent: Filip Farnebo.

12 mars, internationell hälsa, Uppsala 
universitet, kl 09.15, Auditorium Mi-
nus, Museum Gustavianum, Akademi-
gatan 3: Pre-hospital barriers to  
emergency obstetric care: Studies of 
maternal mortality and near-miss in 
Bolivia and Guatemala (Mattias Rööst). 
Fakultetsopponent: Veronique Filippi, 
England.

12 mars, epidemiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.15, hörsalen, MTC, Theo-
rells väg 1: Inflammation-associated 
risk factors for Alzheimer’s disease and 
dementia (Ulrika K Eriksson). Fakul-
tetsopponent: Monique Breteler,  
Nederländerna.

12 mars, infektionsmedicin, Karolinska 
institutet, kl 09.00, Lars Leksells audi-
torium, Eugeniahemmet, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: HIV-1/
HCV co-infection: immunity and viral 
dynamics (Karolin Falconer). Fakul-
tetsopponent: Anders Widell.

12 mars, yrkesmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, rehabsalen, plan 1, 
Norrbacka, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Life course determi-
nants of coronary heart disease and 
stroke in middle-aged Swedish men 
(Daniel Falkstedt). Fakultetsopponent: 
Espen Dahl, Norge.

12 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, Rolf Lufts au-
ditorium, hus L1, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna: Anziety and de-
pression in adolescent females – auto-
nomic regulation and differentiation 
(Eva Henje Blom). Fakultetsopponent: 
Bruno Hägglöf.

12 mars, öron-, näs- och halssjukdo-
mar, Lunds universitet, kl 09.00, 
Belfragesalen, D15, BMC: Symptoms 
and aspects on eosinophil activity in 
allergic rhinitis (Cecilia Ahlström 

Emanuelsson). Fakultetsopponent: 
Mats Holmström.

12 mars, klinisk medicin, ssk rehabilite-
ring inom handkirurgi, Lunds universi-
tet, kl 13.00, Lilla aulan, ingång 59, 
MFC, Skånes universietssjukhus, Mal-
mö: Cold sensitivity in hands. Conse-
quences for daily life (Ingela Carlsson). 
Fakultetsopponent: Tohr Nilsson.

12 mars, laboratoriemedicin, ssk mole-
kylär medicin, Lunds universitet, kl 
09.00, föreläsningssalen, Patologi- 
huset, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö: Hypoxia-inducible factors in 
tumor cell differentiation and tumor 
vascularization (Alexander Pietras). 
Fakultetsopponent: Randall Johnson, 
USA.

Svenska privatläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum lördagen den 8 
maj 2010, kl 09.00, i IVA:s konferens-
center, Kungl. Ingenjörsvetenskapsaka-
demien, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även 
andra föreningsmedlemmar än full-
mäktige rätt att närvara och yttra sig 
vid mötet. Observera att endast utsedd 
delegat/suppleant äger rösträtt på full-
mäktigemötet.

Motioner väckta av lokalavdelning 
eller enskild föreningsmedlem skall 
vara styrelsen tillhanda senast den 7 
april 2010 under adress SPLF, Box 5610, 
114 86 Stockholm.

SPLF:s fullmäktigemöte 2010

DLF förvaltar Stiftelsen Svenska  
distriktsläkarföreningens Samfond. Ur 
denna fond har Distriktsläkarförening-
en möjlighet att dela ut medel varje år. 
Enligt fondens regler kan distriktsläka-
re söka medel för utbildnings-, utveck-
lings- och forskningsverksamhet, dock 
ej till täckande av lönebortfall. Arbetet 
bör ha nära anknytning till den klinis-
ka vardagen. Fonden kan också dela ut 
medel till behövande medlemmar i Di-
striktsläkarföreningen eller till med-
lemmars efterlevande.

I ansökan om medel ur fonden ska 
lämnas motivering för vad pengarna 
ska användas till samt en specificering 
av summans storlek. I ansökan för be-
hövande medlemmar eller efterlevande 
ska redogörelse lämnas för ekonomi 
och familjesituation. Gränsen för behö-
vande att söka medel rekommenderas 
vara under 3 prisbasbelopp i årsin-

Utdelning av medel 
ur DLF:s fond
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komst (f n ca 127 200 kr) och mindre än 
ca 1,5 prisbasbelopp i tillgångar  
(f n 63 600 kr). Till ansökan ska kopia 
av senaste självdeklaration bifogas.

För ytterligare information, kontakta 
Anne-Marie Johansson på DLF:s kans-
li, tel 08-790 33 91. 

Ansökan med motivering skickas till 
Svenska distriktsläkarföreningen, 
Box 5610, 114 86 Stockholm, e-post:  
anne-marie.johansson@slf.se eller fax 
08-790 33 95. Sista ansökningsdag för 
våren 2010 är den 17 maj.

n kalendarium
Läkare för miljön, kaféafton onsdagen 
den 3 mars, kl 18.00, Ekocentrum, 
Aschebergsgatan 44, Göteborg
Tema: Medicinska risker med slam-
spridning
Program
Lars Barregård: Hälsoeffekter av kad-
mium
Niklas Paxeus: Läkemedelsrester i slam
Björn Fagerberg: Hälsoeffekter av slam-
spridning
För ytterligare information, se
‹www.lakareformiljon.se ›

Umeå Läkaresällskap, konstrond med 
Gunilla Samberg, måndagen den 8 mars, 
kl 17.15, entréhallen, Medicinska biblio-
teket/Betula, Norrlands universitets-
sjukhus 

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 9 mars, kl 17.30, Klara 
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Kommersiella gentester för att kartläg-
ga sin arvsmassa
Medverkande: Karl-Henrik Gustavson 
(moderator), Ulf Landegren, Johan 
Björkegren, Caroline Graff och Mats G 
Hansson
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›
Ingen föranmälan krävs

Muskuloskeletala besvär hos patienter 
inom primärvården – patogenes, dia-
gnos, behandling och resultat, semina-
rium fredagen den 23 april, kl 09.00–
11.50, Vårdskolans aula, Centrallasa-
rettet i Västerås, arrangerat av Cent-
rum för klinisk forskning Västerås och 
Örebro universitet
Målgrupp: Familjeläkare, sjukgymnas-
ter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
kuratorer, psykologer och övrig intres-
serad personal
För ytterligare information, se  
‹www.ltv.se/ckfvasteras› eller kontakta 
Michaela Eriksson, tel 021-17 53 50, 
e-post: michaela.eriksson@ltv.se 

Salis, sektion statligt anställda läkare 
inom Stockholms läkarförening, års-
möte onsdagen den 28 april, kl 17.00, 
Rolf Lufts auditorium, byggnad L1,  
Karolinska universitetssjukhuset,  
Solna
Efter årsmötesförhandlingarna talar 
Anders Ekbom och Paul Hjemdahl om 
forskningsfusk och forskningsetik 
Smörgås serveras
Anmälan görs per e-post: 
stockholm@slf.se

1st Linköping symposium on acute care 
surgery, April 29–30
Preliminary program
THURSDAY, April 29
09.00 Exhibition
09.30 Peter Andersson, Conny Wallon: 
Welcome address
09.40–11.30 Acute abdomen
Chair: Abe Fingerhut, Benjamin M Bras-
low
Ari Leppäniemi: How to define when it 
is acute?
Who is taking care of the patient at the 
ER?
Lisa Kurland: The emergency physi-
cians experience
Fawzi al-Ayoubi: The surgeons expe-
rience
Bertil Leidner, Anna Lindelius: Diag-
nostic work up in the acute setting
Panel discussion
12.30–16.50 Critical decision-making 
in emergency surgery
Chair: P O Nyström, Ari Leppäniemi
Nicholas Wyon: Bleeding and mass-
transfusion
Ari Leppäniemi: Damage control vs 
source control/definitive surgery
Sten Rubertsson: Pre-operative man-
agement
Panel discussion
The hostile abdomen
Stefan Acosta: Ischemic bowel
Peter Andersson: Obstructed bowel
P O Nyström: Contamination
Abe Fingerhut: Severe primary inflam-
mation
Panel discussion
Debate: Who is responsible for the post 
operative intensive care of the critically 
ill patient?
Chair: Ari Leppäniemi, Sten Rubertsson
Benjamin M Braslow: The surgeons per-
spective, »SICU«
Sören Berg: The intensivists perspec-
tive
Discussion  and closure

FRIDAY, April 30
08.30–10.20 Methods in emergency 
surgery (parallellsession för sjuk- 
sköterskor)

Chair: Benjamin M Braslow, Ari Leppä-
niemi
Anders Sylvan: GI-endoscopy in emer-
gency surgery
Claes Forsell: Endovascular techniques 
in emergency surgery
Abe Fingerhut: Laparoscopy in emer-
gency surgery
Lars-Erik Hansson: Laparotomy in 
emergency surgery
Panel discussion
10.40–12.30 Education and future in 
acute care surgery
Chair: Agneta Montgomery, Claes Juhlin
Sten Lennquist: Acute care surgery 
through time
Johan von Schreeb: Surgical aid work in 
low-income countries – a mutual learn-
ing experience?
Conny Wallon: Emergency surgery and 
trauma, the ACS-model – a marriage of 
convenience?
Karsten Offenbartl: Becoming a con-
sultant in acute care surgery – a revival 
of the general surgeon?
Axel Ros: Emergency surgery and trau-
ma, the DC-course
Discussion
Peter Andersson: Closure
For further information, see
‹www.lio.se/ACSS›

Colorectal surgery at Karolinska insti-
tutet 2010, symposium and workshop 
May 19–21, City Conference Center, 
Folkets Hus, Stockholm, and Nanna 
Svartz auditorium, Karolinska Univer-
sity Hospital, Solna
This colorectal symposium offers a 
comprehensive and interesting pro-
gramme with several distinguished in-
ternational and Swedish lecturers. Dif-
ferent sessions including the main  
issues in colorectal surgery will be  
covered by clinically oriented lectures 
with ample time reserved for discus-
sion
This year Wednesday’s programme is  
held jointly with Svenska gastrodagar-
na. Registration for all days of Colorec-
tal surgery at Karolinska institutet 
2010 includes the right to visit Svenska 
gastrodagarna also Monday and Tues-
day. Participation must be notified
For further information, see
‹www.svenskkirurgi.se/kolorektal/ 
kalendarium.html›

Miljötoxikologi för läkare, kurs på 
kvällstid höstterminen 2010 eller vår-
terminen 2011 (7,5 högskolepoäng),  
arrangerad av Uppsala universitet
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.uu.se/node697?kKod= 
3ME042&lasar=10/11&typ=1›
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