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

n nytt om namn

Sylf Västmanland har utsett Johan 
Carlander vid kirurgkliniken, Cen-

trallasarettet i Väster-
ås, till bästa kliniska pe-
dagog 2009.

Han får priset med 
följande motivering: 
»För ett villkorslöst en-
gagemang i utbildning-
en av yngre kollegor, 
ständig tillgänglighet 
och uppbackning i såväl 
svåra som vardagliga 
situationer samt med en 

lyhördhet och ödmjukhet som överträf-
far de flesta charmar Johan Carlander 
alla som passerar hans väg!«

Johan
Carlander

Prisbelönt handledare 
i Västmanland

Sofia Westermark har förordnats som 
ST-läkare i kirurgi vid Örnsköldsviks 
sjukhus.  Hon tillträder befattningen 
den 31 maj.
Följande personer har erhållit AT-block 
vid Skånes universitetssjukhus, Mal-
mö: Mehbod Mansoori, Charlotta 
Perers, Maria Härstedt, Hedvig Vin-
cent, Carl Johan Wingren, John Ly, 
Jenny McWilliam, Andreas Pom-
mer, Viktor Hamrefors och Catha-
rina Medrek.

På nya jobb

Sveriges kvinnliga läkares förening 
(KLF) har följande styrelse 2010: Mia 
Fahlén (ordf), Karin Stolare (vice 
ordf), Lena Åberg (sekr), Märta Se-
gerdahl (skattmästare) samt Johanna 
Berg, Ingela Heimann, Anna Linnér, 
Kristina Lindholm, Karen Nielsen 
och Malin Sirén (ledamöter).

KLF:s styrelse 2010

Lennart Bjerstaf, Vänersborg, 97 år, 
död 6 april
Jan-Erik Garvill, Örebro, 70 år, död 16 
april

Avlidna

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«. 
Skriv och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag, vilka som fått utmär-
kelser, stipendier eller forskaranslag. 
Bifoga gärna ett foto. 
Frågor besvaras av  Carin Jacobsson, tel 
08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

n disputationer
6 maj, medicinsk vetenskap, Göteborgs 
universitet, kl 09.00, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3: The func-
tion of natural killer cells in Helicobac-
ter pylori infection and gastric cancer 
(Åsa Lindgren). Fakultetsopponent: 
Petter Höglund.

6 maj, kirurgi, Göteborgs universitet, 
kl 13.00, Humlen, Servicehuset, Sahl-
grenska universitetssjukhuset/Östra: 
Extracellular matrix remodelling pro-
teases in acute appendicitis and their 
impact on appendiceal perforations 
(Anna Solberg). Fakultetsopponent: 
Agneta  Montgomery.

7 maj, cellbiologi, Lunds universitet, kl 
09.00, GK-salen, BMC: Phagocytosis by 
neutrophils – studies on phagosome  
dynamics and membrane traffic modu-
lation by Streptococcus pyogenes (Pon-
tus Nordenfelt). Fakultetsopponent: 
Joel Swanson, USA.

8 maj, molekylär medicin, Lunds uni-
versitet, kl 10.00, Segerfalksalen,  
BMC, Sölvegatan 18: Mechanisms of 
HAMLET-induced cancer cell death 
(Sonja Alexandra Aits). Fakultetsoppo-
nent: Mathieu H M Noteborn, Neder-
länderna.

11 maj, geriatrik, Uppsala universitet,
kl 09.15, konferenssalen, Blå Korset, 
Akademiska sjukhuset: Risk factors for 
stroke in adult men: a population-based 
study (Bernice Wiberg). Fakultetsop-
ponent: Peter Appelros.

11 maj, infektionsbiologi, Karolinska 
institutet, kl 13.00, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 18: Evolu-
tion of beta-lactam resistance in Kleb-
siella pneumoniae (Sara Hæggman). 
Fakultetsopponent: Marek Gniadkow-
ski, Polen.

12 maj, molekylärbiologi, Umeå univer-
sitet, kl 10.00, Major Groove, byggnad 
6L: RNA mediated virulence gene regu-
lation in the human pathogen Listeria 
monocytogenes (Edmund Loh). Fakul-
tetsopponent: Nancy Freitag, USA.

12 maj, ortopedi, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, föreläsningssal B64,  
Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge: Synovial metabolism after 
different degrees of trauma. Effects of 
pharmacological and physiological 
intervention. A microdialysis study of 
the knee joint synovium (Anders 

 Stålman). Fakultetsopponent: Michael 
Kjær, Danmark.

12 maj, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Rolf Lufts audi-
torium, L1:00, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Innate mechanisms 
regulating peripheral B cell tolerance 
(Fredrik Wermeling). Fakultetsoppo-
nent: Keith Elkon, USA.

12 maj, onkologi, Karolinska institutet, 
kl 09.30, Radiumhemmets föreläs-
ningssal, Karolinska universitetssjuk-
huset, Solna: Thymidylate synthase ex-
pression and mismatch repair protein 
expression in colorectal cancer – prog-
nostic and predictive markers? (Kata-
rina Öhrling). Fakultetsopponent: Mef 
Nilbert, Danmark.

12 maj, anestesiologi och intensivvård, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, Hjär-
tats aula, Sahlgrenska universitetssjuk-
huset: Prevention and treatment of 
acute kidney injury after cardiac sur-
gery (Bengt Redfors). Fakultetsoppo-
nent: Sten Walther.

12 maj, medicinsk vetenskap, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, hörsal Arvid 
Carlsson, Medicinaregatan 3: Leader-
ship in human service organisations: 
Conceptions, strategies and precondi-
tions to promote and maintain health 
at work (Katrin Skagert). Fakultetsop-
ponent: Kerstin Ekberg.

12 maj, ortopedi, Lunds universitet, 
kl 09.15, universitetsklinikernas aula, 
ingång 35, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö: Hip fracture – mortality and 
residual lifetime risk of fractures (My 
von Friesendorff). Fakultetsopponent: 
Karl Michaëlsson.

12 maj, pediatrik, Lunds universitet, kl 
09.00, Belfragesalen, D15, BMC: Kinin 
system activation in vasculitis (Robin 
Kahn). Fakultetsopponent: Amrita 
Ahluwalia, England.

12 maj, plastikkirurgi, Lunds universi-
tet, kl 13.00, medicinska klinikens aula, 
ingång 35, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö: Advances in bone tissue engi-
neering (Björn Schönmeyr). Fakultets-
opponent: Gunnar Kratz.

12 maj, öron-, näs- och halssjukdomar, 
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalk-
salen, BMC: Innate defense mecha-
nisms of the nasal airway (Henrik  
Widegren). Fakultetsopponent: Peter 
Howarth, England.
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15 maj, oftalmologi, Lunds universitet, 
kl 13.00, föreläsningssal F3, Skånes 
universitetssjukhus, Lund: X-linked  
retinoschisis. Electrophysiology, mo-
lecular genetics and treatment (Sten 
Kjellström). Fakultetsopponent: Eeva-
Marja Kaarina Sankila, Finland.

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
ämnar hösten 2010, under förutsätt-
ning av vederbörande sjukvårdshuvud-
mans medgivande, anordna följande 
fortbildningskurser för distriktsläkare:
1. Läkare som ledare i 2000-talet – mo-
dernt ledarskap och klassisk litteratur, 
9–10 september samt uppföljning  21–
22 oktober, Göteborg
Kursledare: Britt Bergström och Matti-
as Fyhr
2. Sexuell ohälsa en integrerad del av 
allmänmedicinska sjukdomar – sexual-
medicin för distriktsläkare, 15–17 sep-
tember, Stockholm
Kursledare: Cecilia Dhejne, Stefan Arver 
och Katarina Öberg 
3. Personlig läkare – möjligheter och 
förhållningssätt, 22–24 september (in-
ternatsform), Stiftsgården Vårdnäs, 
Östergötland
Kursledare: Göran Sommansson och 
Carl Edvard Rudebeck
4. Praktisk juridik för allmänläkare – 
intyg, lagar, sekretess, 23–24 septem-
ber, Stockholm
Kursledare: Margaretha Buhre, Susan-
ne Linder och Per Gröndahl
5.  Typ 2-diabetes i primärvården, 7–8 
oktober, Stockholm
Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér 
m fl
6. Barnhälsovård för allmänläkare, 19– 
21 oktober, Karlskrona
Kursledare: Hans Edenwall och Christer 
Olofsson

Anmälningsblankett skickas auto-
matiskt ut till alla medlemmar i DLF. 
Avgiften för kurs 1 är 6 000 kr, kurs 2 
och 6 kostar 5 000 kr, kurs 3, 4 och 5 
kostar 4 000 kr (moms tillkommer på 
samtliga kurser). Obs att kostnad för 
logi och resor tillkommer.

Information om kurserna finns att 
hämta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under 
»Provinsialläkarstiftelsens kurser«, 
skriv ut en anmälningsblankett och 
skicka den till nedanstående adress.

Frågor besvaras av Anne-Marie Jo-
hansson, Box 5610, 114 86 Stockholm, 
tel 08-790 33 91, fax 08-790 33 95,  
e-post: anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan ska vara DLF tillhanda 
senast den 24 maj 2010.

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare

n kalendarium
Sydsvenska medicinhistoriska säll- 
skapet, möte måndagen den 17 maj, kl 
19.00, sal F3, Blocket, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
Tove Paulsson Holmberg: Jordmästaren 
i Stockholm, läkaren och förlossnings-
kirurgen Johan von Hoorn
Mötet är öppet för allmänheten

Samfundet äldre läkare (SÄL), vår- 
och årsmöte 4–6  juni, Hotell Laponia, 
Arvidsjaur
I programmet ingår föredrag om por- 
fyri, glesbygdsmedicin, telemedicin, 
gruvornas arbetsmiljö m m, norrländsk 
mingelafton, lappländsk festmiddag 
och utflykter till Silvermuseet och Lo-
foten
För ytterligare information, kontakta 
e-post: bengtronnbo@telia.com, tel 
070-584 80 88 eller se ‹www.slf.se/sal›

Is medical ethics really in the best in-
terest of the patient? Conference June 
14–16, Uppsala, arranged by Centre for 
Research Ethics and Bioethics
For further information, see
‹www.crb.uu.se/symposia/2010/index.
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›

Sjukskrivningsaudit 2010, inriktning 
psykiatri, erbjuds psykiatriska verk-
samheter i Stockholms läns landsting 
för att underlätta arbetet med sjuk-
skrivningar och öka patientsäkerheten
Genom sjukskrivningsaudit får läkare 
och annan personal (t ex kurator och 
psykolog) som ansvarar för omhänder-
tagandet av patienter som är aktuella 
för sjukskrivning
 •  ökad kunskap om arbete med 

sjuk skrivningspatienter
•  stöd att effektivisera och förbättra 

sjukskrivningsprocessen
• ersättning för deltagande
Sjukskrivningsaudit, inriktning psyki-

atri, startar den 30 augusti. Anmälan 
görs senast den 22 juni via  
‹www.janusinfo.se/minerva/ 
ShowCourse.aspx?Id=1034› eller  
‹www.vardsamordning.se›.
För ytterligare information, kontakta 
Christina Strååt, e-post:
christina.straat@sll.se, tel 0739- 
66 15 22 eller Britt Arrelöv, tel 070- 
484 11 66

Årets KTC-dagar på Clinicum i Linkö-
ping, 29 september–1 oktober, Hotel 
Ekoxen, Linköping
Tema: Hur vet vi att det vi gör är bra?
Clinicum i Linköping är ett gemensamt 
träningscenter där studenter och per-
sonal från olika utbildningar och pro-
fessioner möts
Program
Mats Hammar, Tommy Skau: Välkomna 
till Clinicum
Håkan Hult: Om lärande – vad är unikt 
på HU?
Cecilia Holm: Om utvärdering av medi-
cinsk simulering 
Anders Rüter: Katastrofmedicinskt 
centrums utvärderingsmodell 
Hans Rydstedt: Vad händer i teamet vid 
fullskalesimulering?
Hans Rutberg: Ökar träning patientsä-
kerheten?
Rundvandring på Clinicum. Visning av 
olika träningsaktiviteter 
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.clinicum.se›
Deltagaravgiften är 750 kr

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
Kursavgiften är 3 500 kr
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 
För frågor om kursinnehållet, kontakta 
Juan Merlo, e-post: 
juan.merlo@med.lu.se eller Jonas 
Björk, e-post: jonas.bjork@skane.se  
 

n FLER AKTUELLA DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se
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