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n nytt om namn

Hans Wolf-Watz, professor vid Umeå 
universitet, har utsetts till »2010 GSK 
International Member of the Year» av 
det amerikanska sam-
fundet för mikrobiolo-
gi. Han får priset för 
sitt nyskapande arbete 
med att klarlägga hur 
Yersiniabakterier in-
fekterar värdceller.

Utmärkelsen delas ut 
till en framstående 
mikrobiolog som har 
uppvisat ett föredömligt 
ledarskap i det interna-
tionella mikrobiologiska samfundet. 
Hans Wolf-Watz uppmärksammas för 
sin avgörande upptäckt av ett särskilt 
system som vissa bakterier, däribland 
Yersinia, använder för att bekämpa vårt 
medfödda immunförsvar.

Prestigefyllt pris 
till Hans Wolf-Watz

Hans 
Wolf-Watz

Michael Gårdebäck, tidigare hälso- 
och sjukvårdsdirektör i Landstinget 
Västmanland, är sedan den 1 mars ny 
chef för akut- och rehabiliteringsdivi-
sionen vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala.
Följande personer har förordnats som 
ST-läkare vid Länssjukhuset Sunds-
vall–Härnösand: Helena Ohlsson och 
Josefin Olovsson (akutmottningen), 
Arvid Hamrin (medicinkliniken), 
David Nordlinder (psykiatriska klini-
ken), och Lena Ignell (röntgenklini-
ken).
Simon Werger har anställts som ST-
läkare vid röntgenkliniken, Blekinge-
sjukhuset.

På nya jobb

Svensk kirurgisk förening har följande 
styrelse 2010: Peter  Naredi (ordfö-
rande), Per Hellman (vetenskaplig
sekreterare), Marianne Hall Angerås 
(facklig sekreterare), Tobias Kjellberg 
(skattmästare), Lars Johansen (re-
daktör), samt Urban Wingren, Peter 
Elbe, Ann Kjellin,Marie-Lois Ivars-
son  och Håkan Olsson (ledamöter).

Svensk kirurgisk förening,
styrelsen 2010

Carl Gunnar Gustavsson har antagits 
som docent i ämnet kardiologi vid 
Lunds universitet.

Ny docent i Lund

Björn Lenke, Danderyd, 71 år, död 2 
mars
Danuta Lindeberg, Täby, 64 år, död 7 
mars

Avlidna

n disputationer
26 mars, klinisk fysiologi, Linköpings 
universitet, kl 09.00, Originalet, Qultu-
rum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping: Infarct size and myocardial 
function. A methodological study (Lene 
Rosendahl). Fakultetsopponent: Thor 
Edvardsen, Norge.

26 mars, biomedicin, ssk neurokirurgi, 
Lunds universitet, kl 09.30, Segerfalk-
salen, Wallenberg Neurocentrum:  
Synergistic effects of mesenchymal  
stromal cells and immunotherapy in 
experimental brain tumors (Salina 
Gunnarsson). Fakultetsopponent: Ka-
rin Forsberg-Nilsson.

26 mars, laboratoriemedicin, ssk tu-
mörbiologi, Lunds universitet, kl 09.00, 
MFC, ingång 59, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö: Expression and func-
tion of the protein tyrosine phospha-
tases SHP-1 and SHP-2 in prostate can-
cer (Helena Tassidis). Fakultetsoppo-
nent: Pernilla Wikström.

26 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, 
Retzius väg 8: The risk of malignancy in 
women with endometriosis (Anna- 
Sofia Melin). Fakultetsopponent: Mats 
Brännström.

31 mars, onkologi, Uppsala universitet, 
kl 09.00, Auditorium Minus, Akademi-
gatan 3: Molecular genetic analysis in 
B-cell lymphoma: a focus on the p53 
pathway and p16INK4a (Norafiza Zainud-
din). Fakultetsopponent: Kirsten Grøn-
bæk, Danmark.

31 mars, klinisk neurovetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Rolf Lufts 
auditorium, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Morphology and bio-
chemistry of the tympanic membrane 
in relation to retraction pathology  
(Johan Knutsson). Fakultetsopponent: 
Sten Hellström.

1 april, klinisk immunologi, Uppsala 
universitet, kl 09.15, Rudbecksalen, 
Rudbecklaboratoriet: Adenovirus-
mediated gene therapy of prostate can-
cer (Angelika Danielsson). Fakultets-
opponent: Gunnel Halldén, England.

Stiftelsen för medicinsk bildering till 
Erik Lysholms minne har bildats av 
Svensk förening för neuroradiologi 
(SFNR) genom donationer och har till 
ändamål att stödja forskning med me-
dicinska bildgivande metoder för att få 
ökad kunskap om centrala nervsyste-
met och dess funktioner. Även klinisk 
forskning som ligger till grund för neu-
rologisk eller neurokirurgisk verksam-
het kan få stöd. I bildering inbegrips 
kartläggning av morfologi likaväl som 
funktion eller dynamiska förlopp, med 
kända eller nya metoder.

Huvuddelen av stiftelsens avkastning 
är avsedd att delas ut i form av anslag 
för ett eller två projekt årligen. För 2010 
utlyses ett stipendium på 50 000 kr.
Ansökan ska innehålla projektbeskriv-
ning, kostnadsberäkning och uppgift 
om var projektet ska genomföras. Tänk-
bara mottagare av bidrag ska vara  
fysiska personer som är svenska med-
borgare. Bidrag medges inte till kon-
gressresor, fortbildning eller dylikt.

Ansökningsblankett kan erhållas 
från SFNR via ‹www.sfnr.org›. Frågor 
angående stipendiet kan ställas till 
SFNR:s och stiftelsens sekreterare Ro-
ger Siemund, BFC, Neuroröntgen, Uni-
versitetssjukhuset, 221 85 Lund, e-post: 
roger.siemund@skane.se

Ansökan ska vara stiftelsens sekrete-
rare tillhanda senast den 15 april 2010 
under adress som ovan.

Stöd till forskning 
inom medicinsk bildering

n specialistnytt

Frivillig specialistexamen i ämnet 
ögonsjukdomar äger rum 18–19 oktober 
i Göteborg. Examinationen består av  
skrivning den 18 oktober samt ett 
muntligt förhör den 19 oktober. Delta-
gare i examinationen bör vara färdig 
specialist eller i slutet av sin specialist-
utbildning. 

För ytterligare information, kontakta 
Kristina Tornqvist, tel 046-17 16 52, fax 
046-211 50 74, e-post: 
kristina.tornqvist@skane.se

Preliminär anmälan önskas senast 
den 1 juni och slutgiltig anmälan senast 
den 31 augusti.

Specialistexamination 
i ögonsjukdomar

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«. 
Skriv och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag. Bifoga gärna ett foto.
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n kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, 
föreläsning söndagen den 4 april, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
P O Osterman: Kan några entusiaster i 
Uppsala påverka utveckling och hälsa i 
ett fattigt samhälle i Kenya?

Sydsvenska medicinhistoriska säll- 
skapet, årsmöte måndagen den 12 april, 
kl 18.00, Alwallsalen, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
Owe Ronström: Bot och bättring

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)

Läkardagarna i Örebro, 20–21 april, 
Wilandersalen, Universitetssjukhuset, 
Örebro
Tema: Multisjuklighet och multimedi-
cinering hos äldre
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sls.se›

Transkulturellt centrum, fördjupnings-
kurs i flyktingskapets livsvillkor – 
möte i vård och tandvård med barn, 
föräldrar och andra vuxna, 26–27 april 
och 11 maj, S:t Göransgatan 126, Stock-
holm
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.slso.sll.se/tc›. Sista an-
mälningsdag är den 12 april

SFAM-Mellanskåne anordnar skrivar-
seminarium med Merete Mazzarella, 
7–8 maj, Höör
Deltagaravgiften är 3 500 kr (internat)
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post:
Mogens.Hey@telia.com

Hot topics in tennis medicine, interna-
tionellt symposium 18–21 maj, Båstad
Symposiet hålls i anslutning till Svensk 
idrottsmedicinsk förenings vårmöte 
20–22 maj
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.einbjudan.se/conf/simf›

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›

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›

Psykoterapimässan 2010, 6–8 maj, City 
Conference Centre, Norra Latin, Stock-
holm
Tema: För ett friskare Sverige
För ytterligare information, se
‹www.psykoterapimassan.se›

SK-kurs i perifer ocklusiv artärsjukdom 
(inklusive diabetesfoten), 6–9 septem-
ber, Örebro
I enlighet med det nya regelsystemet 
genomförs för första gången denna SK- 
kurs omfattande perifer artärsjukdom 
Med anledning av sena beslut om kur-
sen kunde IPULS ansökan ej genomför-
as. Kursen är en av sex obligatoriska 
kurser för erhållande av specialistkom-
petens inom grenspecialiteten kärl- 
kirurgi
Kursledning: Lars Norgren, Berndt 
Arfvidsson och Ken Eliasson
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.ssvs.se› under »Utbild-
ning«,  »SK-kurser«. Kursavgiften är 
3 000 kr
Anmälan görs senast den 31 maj per  
e-post: kansliet@svenskkirurgi.se
För ytterligare information, kontakta 
Ingvor Jerneståhl, e-post:
ingvor.jernestal@orebroll.se eller tel 
019-602 12 45

7th International Key symposium 
on molecular basis of applied biological 
therapeutics, September 12–14, Grand 
Hôtel Saltsjöbaden, Stockholm
For further information and registra-
tion, contact Congrex Sweden AB, tel 
08-459 66 00, e-mail:
axelkey2010@congrex.com

Health, wealth, and ways of life – what 
can we learn from the Swedish, US and 
UK experience? Berzelius symposium 
84, September 23–24, London, ar- 
ranged by the Swedish Society of Medi-
cine in cooperation with the Royal So-
ciety of Medicine in London and New 
York Academy of Medicine
For further information, see 
‹www.sls.se› or contact Agneta Davids-
son Ohlson, tel 08-440 88 75, e-mail:
agneta.ohlson@sls.se

Assessing causality by family-based 
design, post doc-kurs i epidemiologi, 
6–8 oktober, CRC, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö, arrangerad av Epi-
Health i samarbete med SIMSAM  
EarlyLife,  Centrum för ekonomisk de-
mografi 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
För information och anmälningsblan-
kett, se ‹www.med.lu.se/epihealth› 
Anmälan görs senast den 1 september 
per e-post: jenny.molested@med.lu.se 
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