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n nytt om namn

n disputationer

Ny professor i Umeå

19 mars, medicin, ssk gastroenterologi,
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal
Hjärtat, Sahlgrenska universitetssjukhuset: Gastric electrical stimulation.
Studies in patients with intractable
nausea and vomiting (Stina Andersson).
Fakultetsopponent: Grygve Hausken,
Norge.

Sun Nyunt Wai har anställts som
professor i ämnet medicinsk mikrobiell
patogenes vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
Hon är född i Burma,
där hon examinerades
som läkare 1980. 1996
disputerade hon vid Kyushu University, Japan,
och tjänstgjorde 1998–
1999 som postdoktor
Sun Nyunt Wai vid Stanford University
School of Medicine i
USA. Sedan 2002 har Sun Nyunt Wai
varit knuten till Umeå universitet, och
hon blev docent där 2004. Hennes
forskning handlar om sjukdomsframkallande mekanismer hos kolerabakterien, Vibrio cholerae, och dess förmåga
att överleva i olika miljöer.

Nya docenter i Lund
Följande personer har antagits som
docenter vid Lunds universitet: Daniel
Agardh i pediatrik, Isabel Gonçalves
i experimentell kardiovaskulär forskning och Anna Nilsdotter i ortopedi.

Michael J Fox hedersdoktor
vid Karolinska institutet

Foto: Mark Seliger

Redaktör: Carin Jacobsson
tel 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Den internationellt kände förkämpen
och skådespelaren Michael J Fox har
utsetts till medicine hedersdoktor vid
Karolinska institutet.
Han får utmärkelsen
för sina insatser som
opinionsbildare och
grundare av stiftelsen
Michael J Fox Foundation for Parkinson’s
Research. Sedan år
2000 har stiftelsen förMichael J Fox
delat över 171 miljoner
dollar till medicinsk
forskning världen över, däribland
forskning vid Karolinska institutet.
Michael J Fox, som 1991 fick diagnosen Parkinsons sjukdom, har även varit
en stark opinionsbildare i USA till stöd
för forskning kring embryonala stamceller.

19 mars, medicin, Göteborgs universitet, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3:
Weight loss studies in obese patients.
Aspects of very-low-energy diet treatment and effects of obesity surgery on
disability pension (Lena Gripeteg). Fakultetsopponent: Bjørn Richelsen,
Danmark.
24 mars, internationell hälso- och sjukvård, Karolinska institutet, kl 09.00, sal
Rockefeller, Nobels väg 11: Science and
practice of balanced scorecard in a hospital in Pakistan: feasibility, context,
design and implementation (Fauziah
Rabbani). Fakultetsopponent: Zoe Radnor, England.
24 mars, neurovetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.30, Lennart Nilssonsalen, Nobels väg 15A: Neurotransmitter phenotypes of neurons in the spinal
cord and their functional role in the
mouse locomotor network (Carlos Ernesto Restrepo Arboleda). Fakultetsopponent: Rob Brownstone, Kanada.
24 mars, medicin, Göteborgs universitet, kl 09.00, föreläsningssalen, Guldhedsgatan 10A: Human eosinophils and
their activation by allergens via danger
signal receptors (Elin Redvall). Fakultetsopponent: Marie Carlsson.
25 mars, kirurgi, Göteborgs universitet,
kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3: Aspects on
diagnosis and treatment of gastrointestinal neuroendocrine tumours
(Christina Swärd). Fakultetsopponent:
Claes Juhlin.

Avlidna

26 mars, psykiatri, Uppsala universitet,
kl 09.15, sal X, Universitetshuset: Prognostic factors in first-episode schizophrenia – five year outcome of symptoms, function and obesity (Robert Bodén). Fakultetsopponent: Lena Flyckt.

Per Normann, Djursholm, 87 år, död
22 februari
Herbert Widman, Simrishamn, 81 år,
död 18 februari

26 mars, medicinsk mikrobiologi, Karolinska institutet, kl 09.15, föreläsningssalen, MTC, Theorells väg 1: Serum
antibodies against Staphylococcus au-

796

reus antigens in healthy individuals
and patients with invasive infections
(Patricia Colque-Navarro). Fakultetsopponent: Cecilia Rydén.
26 mars, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.00, föreläsningssalen M63, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge: Role of the
hERG-channel in arrhythmia and teratogenicity. Studies in animal models
and the human embryonic heart
(Christian Danielsson). Fakultetsopponent: Björn Beermann.
26 mars, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.00, sal Atrium,
Nobels väg 12B: Microsomal glutathione transferase 1 in anti-cancer drug
resistance and protection against oxidative stress (Katarina Johansson). Fakultetsopponent: Kenneth Tew, USA.
26 mars, klinisk immunologi, allergi
och transfusionsmedicin, Karolinska
institutet, kl 09.00, Rolf Lufts auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna: The inflammatory
response in extravasated leukocytes in
patients with coronary artery disease
(Josefin Paulsson). Fakultetsopponent:
Claes Dahlgren.
26 mars, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 13.00, föreläsningssalen, MTC, Theorells väg 1: Taskshifting of major surgery to mid-level
providers of health care in Mozambique
and Tanzania (Caetano Pereira). Fakultetsopponent: Lars Salemark, Norge.
26 mars, medicinsk vetenskap, Karolinska institutet, kl 10.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus:
Etiological aspects of esophageal atresia (Jenny Oddsberg). Fakultetsopponent: Göran Annerén.
26 mars, neurovetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
Nanna Svartz väg 2: Galanin receptor
subtypes in rodent models of mood disorders (Tara Wardi-Le Maître). Fakultetsopponent: Alois Saria, Österrike.
26 mars, ortopedi, Karolinska institutet, kl 09.00, Kugelbergsalen, R1:U1,
Karolinska universitetssjukhuset, Solna: Chest wall sarcomas (Björn Widhe).
Fakultetsopponent: Hans Hagberg.
26 mars, ortopedi, Linköpings universitet, kl 13.00, aulan, psykiatribyggnaden, Löwenströmska sjukhuset, Upplands-Väsby: On total disc replacement
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(Svante Berg). Fakultetsopponent:
Gunnar B J Andersson, USA.
26 mars, toraxkirurgi, Göteborgs universitet, kl 09.00, sal Förmaket, Sahlgrenska universitetssjukhuset: Fibrinogen and bleeding in cardiac surgery.
Clinical studies in coronary artery bypass patients (Martin Karlsson). Fakultetsopponent: Per Johnsson.

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 23 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Engelska termer i vårt medicinspråk –
praktiska eller störande?
Föreläsare: Jörgen Malmquist
Medverkande: Magnus Fogelberg (moderator), m fl
För ytterligare information, se
‹www.sls.se›. Ingen föranmälan krävs
Äldrekonferens i Norr 2010, 23–24
mars, Aula Nordica, Umeå
Ta del av aktuell forskning inom äldreområdet. Lyssna på och ställ frågor till
politiker från regering och opposition.
Träffa andra som arbetar inom
äldrevården
Medverkande: Ylva Johansson, Yngve
Gustafson, Berit Lundman, P O Sandman, Barbro Westerholm, Mats Thorslund, Erik Rosendahl, Gösta Bucht m fl
För fullständigt program och anmälan,
se ‹www.umea-congress.se›
Läkardagarna i Örebro, 20–21 april
Tema: Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre
För ytterligare information och anmälan, se ‹www.sls.se›
Muskuloskeletala besvär hos patienter
inom primärvården – patogenes, diagnos, behandling och resultat, seminarium fredagen den 23 april, kl 09.00–
11.50, Västerås, arrangerat av Centrum
för klinisk forskning Västerås och Örebro universitet
Målgrupp: Familjeläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
kuratorer, psykologer och övrig intresserad personal
För ytterligare information, se
‹www.ltv.se/ckfvasteras› eller kontakta
Michaela Eriksson, tel 021-17 53 50,
e-post: michaela.eriksson@ltv.se
Njurmedicinskt vårmöte, 2–4 maj,
Kalmar
För ytterligare information, se
‹www.varmotet2010.se› eller kontakta
e-post: ola@malmokongressbyra.se
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Scandinavian society for the study of
diabetes, 45th annual meeting, May
6–8, Malmö
For information, see ‹www.ludc.med.
lu.se/conferences/scandinaviansociety-for-the-study-of-diabetes45th-annual-meeting› or contact
e-mail: jenny@malmokongressbyra.se
Psykoterapimässan 2010, 6–8 maj, City
Conference Centre, Norra Latin, Stockholm
Tema: För ett friskare Sverige
För ytterligare information, se
‹www.psykoterapimassan.se›
SFAM-Mellanskåne anordnar skrivarseminarium med Merete Mazzarella,
7–8 maj, Höör
Deltagaravgften är 3 500 kr (internat)
För ytterligare information och anmälan, kontakta e-post:
Mogens.Hey@telia.com
Trafikmedicin för läkare, kurs 17–20
maj, Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge.
Kursen arrangeras av Svensk trafikmedicinsk förening (STMF) i samarbete med Trafikmedicinskt centrum och
riktar sig i första hand till allmänläkare, geriatriker och företagsläkare som
kommer i kontakt med körkortsmedicinska frågeställningar
Kursledare: Kurt Johansson
Det aktuella regelverket ligger till
grund för kursen men orientering om
kommande förändringar ges. Även sjöfarts-, luftfarts- och järnvägsbestämmelser berörs. Viss samundervisning
med arbetsterapeuter och trafiklärare
sker, varför det är fördelaktigt om hela
team går utbildningen samtidigt
För program och anmälan, se
‹www.sls.se›, klicka vidare till »Sektioner«, »Trafikmedicin« och »Kurser«
Colorectal surgery at Karolinska institutet 2010, symposium and workshop
May 19–21, City Conference Center,
Folkets Hus, Stockholm, and Nanna
Svartz auditorium, Karolinska University Hospital, Solna
This colorectal symposium offers a
comprehensive and interesting programme with several distinguished international and Swedish lecturers. Different sessions including the main
issues in colorectal surgery will be
covered by clinically oriented lectures
with ample time reserved for discussion
This year Wednesday’s programme is
held jointly with Svenska gastrodagarna. Registration for all days of Colorec-

tal surgery at Karolinska institutet
2010 includes the right to visit Svenska
gastrodagarna also Monday and Tuesday. Participation must be notified
For further information, see
‹www.svenskkirurgi.se/kolorektal/
kalendarium.html›
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›
Svensk idrottsmedicinsk förening,
steg 2-kurs 20–24 september, Skånes
universitetssjukhus, Lund
För ytterligare information och anmälningsblankett, se ‹www.simf.se› eller
kontakta e-post:
kansli@svenskidrottsmedicin.se
Miljötoxikologi för läkare, kurs på
kvällstid höstterminen 2010 eller vårterminen 2011 (7,5 högskolepoäng),
arrangerad av Uppsala universitet
För ytterligare information och anmälan, se ‹www.uu.se/node697?kKod=
3ME042&lasar=10/11&typ=1›
Assessing causality by family-based
design, post doc-kurs i epidemiologi,
6–8 oktober, CRC, Skånes universitetssjukhus, Malmö, arrangerad av EpiHealth i samarbete med SIMSAM
EarlyLife, Centrum för ekonomisk
demografi vid Lunds universitet och
Svensk epidemiologisk förening (SVEP)
Lärare: Paul Lichtenstein, Brian M
D’Onofrio och S V Subramanian
Målgruppen är epidemiologer på post
doc- och doktorandnivå som vill utöka
sin verktygslåda med familjebaserade
angreppssätt
Kursavgiften är 3 500 kr och inkluderar lunch och kursmaterial (dock ej
kursbok)
För information och anmälningsblankett, se ‹www.med.lu.se/epihealth›
Anmälan görs senast den 1 september
per e-post: jenny.molested@med.lu.se
För frågor om kursinnehållet, kontakta
Juan Merlo, e-post:
juan.merlo@med.lu.se eller Jonas
Björk, e-post: jonas.bjork@skane.se
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