
1664 läkartidningen nr 24–25 2010 volym 107

 

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

n nytt om namn

AT- och ST-läkarna inom  NU-sjukvår-
den i Trollhättan/Uddevalla har  nu ut-
sett årets bästa handledare. 

AT-läkarnas pris går 
till Afshin Noorani, 
specialistläkare på kir-
urgkliniken. Han får 
priset för att han med 
ödmjukhet och på ett 
balanserat sätt handlett 
och undervisat AT- 
läkare genom kirurgis-
ka placeringen och 
inbjudit till och väglett 

AT-läkarna till en ökad förståelse  
för kirurgi och därmed också ökat in-
tresset för kirurgi som en framtid spe-
cialitet.

Priset för bästa hand-
ledning av ST-läkare 
går till Malin Berg-
lund, specialistläkare 
och studierektor vid 
öron-, näs- och halskli-
niken. I motiveringen 
framförs att  hon med 
besked visat vägen för 
och lagt ned mycket tid 
och energi på att lyfta 

fram ST-läkarnas position på kliniken. 
Hon tar varje tillfälle i akt att undervi-
sa och utbilda ST-läkarna/underläkar-
na och har också noggrant satt sig in i 
den nya ST-läkarutbildningen, som 
ställer höga krav på praktiska färdighe-
ter inom specialiteten, men också inom 
forskning, ledarskap och utvecklings-
arbete.

Pris till NU-sjukvårdens 
bästa handledare

Afshin 
Noorani

Malin 
Berglund

Det Europeiska ögonläkarsällskapet, 
Societas Ophthalmologicae Europae 

(SOE), har valt Stefan 
Seregard till ny presi-
dent  i samband med ett 
councilmöte den 22 maj 
i Rom. Han tillträder 
ämbetet i juni 2011. 

Seregard, som är pro-
fessor vid Karolinska 
institutet och verksam-
hetschef vid S:t Eriks 
ögonsjukhus, är för 

närvarande organisationens general-
sekreterare samt ordförande i Sveriges 
ögonläkarförening.

Stefan Seregard blir ny 
president för SOE

Stefan 
Seregard

Vid Linköpings universitet har som 
docenter antagits Jan Taipalensuu i 
medicinsk genetik, Ann Josefsson i 
obstetrik och gynekologi, Karin Pers-
son i farmakologi, Marie Blomberg i 
obstetrik och gynekologi samt Magnus 
Grenegård i farmakologi.

Nya docenter i Linköping

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
17 juni, molekylärbiologi, Karolinska 
institutet, 9Q Månen, Alfred Nobels 
allé 8, Huddinge: Genome-wide study of 
HDACs and transcription in Schizosac-
charomyces pombe (Marianna Wirén). 
Fakultetsopponent: Mattias Manner-
vik.

17 juni, tumörbiologi, Karolinska insti-
tutet, kl 10.00, MTC:s föreläsningssal, 
Theorells väg 1: Pharmacological tar-
geting of p53 pathway alterations in tu-
mors (Ying Zhao). Fakultetsopponent: 
Giovanni Blandino, Italien.

17 juni, ortopedisk kirurgi, Göteborgs 
universitet, kl 09.00, hörsal Hjärtat, 
Vita stråket 12, Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset: Cartilage tissue engi- 
neering. A study on how to improve  
cartilage repair (Sebastian Concaro). 
Fakultetsopponent: Daniel Saris,  
Nederländerna.

17 juni, neurologi, Göteborgs universi-
tet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson, 
Academicum, Medicinaregatan 3:  
Living with ALS. Perspectives of pa-
tients and next of kin (Anneli Olsson). 
Fakultetsopponent: Maria Carlsson.

17 juni, kardiologi, Göteborgs universi-
tet, kl 13.00, hörsal Arvid Carlsson, 
Academicum, Medicinaregatan 3: Myo-
cardial ischemia and reperfusion in- 
jury, clinical and experimental studies 
(Karin Åström-Olsson). Fakultetsop-
ponent: Christer Sylvén.

17 juni, laboratoriemedicin, ssk experi-
mentell klinisk kemi, Lunds universi-
tet, kl 09.00, E:1406, E-huset, Lunds 
Tekniska högskola: Miniaturised and 

quantitative techniques targeting pros-
tate cancer (Kerstin Järås). Fakultets-
opponent: Joshua LaBaer, USA.

18 juni, immunbiologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 18: Diabe-
tes pathogenesis – role of natural killer 
cells, T cells and a novel neuropeptide 
(Hanna Brauner). Fakultetsopponent: 
Agnès Lehuen, Frankrike.

18 juni, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 10.00, H2 Grön, Zan-
derska huset, Alfred Nobels allé 23, 
Huddinge: Health behaviour, nursing 
self-efficacy and engagement among 
nursing students – a longitudinal co-
hort study (Malin Bruce). Fakultetsop-
ponent: Kerstin Nilsson.

18 juni, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Samuelssonsa-
len, Scheelelaboratoriet, Scheeles väg 2: 
Cancer vaccine strategies and studies of 
human thioredoxin reductase splice  
variants (Pascal Dammeyer). Fakul-
tetsopponent: Regina Brigelius-Flohé, 
Tyskland.

18 juni, klinisk neurovetenskap/geria-
trik, Karolinska institutet, kl 09.30, 
föreläsningssalen B64, Karolinska 
 universitetssjukhuset, Huddinge:  
Epidemiological and recovery facilita-
ting studies of an urban population of 
stroke patients in Iran (Ahmad Del- 
bari). Fakultetsopponent: Åke Rund-
gren.

18 juni, ortopedi, Karolinska institutet, 
kl 09.00, Rolf Lufts auditorium, L1:00, 
Karolinska universitetssjukhuset, Sol-
na: Elbow kinematics: Studies of the el-
bow joint under normal conditions and 
after joint replacement (Anne Ericson). 
Fakultetsopponent: Olof Nilsson.

18 juni, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, sal 4V, Alfred 
Nobels allé 8, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge: Host-microbe in-
teractions in Coxsackievirus infection 
– focus on innate immunity (Michael 
Hühn). Fakultetsopponent: Didier Ho-
ber, Frankrike.

18 juni, medicinsk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 09.30, sal 221, Centrum 
för allmänmedicin, Alfred Nobels allé 
12, Huddinge: Self-rated health – bio-
behavioral determinants with focus on 
inflammatory factors (Anna Nixon An-
dreasson). Fakultetsopponent: Robert 
Zachariae, Danmark.
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18 juni, cell- och molekylärbiologi, 
Karolinska institutet, kl 09.30, CMB:s 
auditorium, Berzelius väg 21: Actin and 
myosin in transcriptional and post-
transcriptional control of gene expres-
sion (Ales Obrdlik). Fakultetsopponent: 
Marie Öhman.

18 juni, lungmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, thoraxaulan, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: Innate 
and adaptive immune responses in pul-
monary sarcoidosis (Maria Wikén). Fa-
kultetsopponent: Samuel Lundin.

18 juni, infektionssjukdomar, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, infektionskliniken, Sahl-
grenska universitetssjukhuset/Östra: 
HIV persistence and viral reservoirs 
(Arvid Edén). Fakultetsopponent: Bir-
gitta Åsjö, Norge.

18 juni, medicinsk vetenskap, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, hörsal För-
maket, Sahlgrenska universitetssjuk-
huset: Engineering tissue – bacterial 
cellulose as a potential biomaterial 
(Maricris Esguerra). Fakultetsoppo-
nent: Toste Länne.

18 juni, kirurgi, Göteborgs universitet, 
kl 09.00, Hjärtats aula, Blå stråket 5, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset:  
Initiation of protein biosynthesis in 
skeletal muscles at feeding (Britt-Marie 
Iresjö). Fakultetsopponent: Jan Wer-
nerman.

18 juni, laboratoriemedicin, ssk experi-
mentell patologi, Lunds universitet, kl 
13.00, föreläsningssalen, Patologihuset, 
ingång 78, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö: Responses to tumour initiating 
factors and regulation of normal and 
malignant haematopoiesis (Eva Diff-
ner). Fakultetsopponent: Dan Grander.

18 juni, laboratoriemedicin, ssk klinisk 
kemi, Lunds universitet, kl 09.00,  
aulan, CRC, ingång 72, Skånes univer-
sitetssjukhus, Malmö: The regulation 
of blood coagulation by high-density 
lipoprotein particles (Cecilia Oslako-
vic). Fakultetsopponent: James H 
Morrissey, USA.

19 juni, biomedicin, ssk experimentell 
hjärnforskning, Lunds universitet, kl 
09.00, Segerfalksalen, Wallenberg 
 Neurocentrum: Endoplasmic reticu-
lum function in dendrites and dendritic 
spines of hippocampal neurons (Ai Na  
Ng). Fakultetsopponent: Valentin  
Nägerl, Frankrike.

Sylf:s pris för en säkrare vård, »Säker-
hetsnålen«, syftar till att premiera ak-
tivt förbättringsarbete bland underlä-
kare för att stärka säkerheten i vården.
Säkerhetsnålen delas ut till den under-
läkare som genom att uppmärksamma 
fel och risker i vården initierat en för-
ändring. Det kan till exempel handla 
om en skriven avvikelserapport som 
lett till förändring eller ett väl utfört 
kvalitets- och förbättringsarbete. 
Pristagaren ska vara medlem i Sylf.  
Nominering lämnas senast den 15 juli 
2010. 

För ytterligare information, se 
‹www.sylf.se›.

Nominera till Sylf:s pris 
för en säkrare vård

n kalendarium
ECRIN user meeting, måndagen den 21 
juni, kl 10.00–16.30, Résidence Palace, 
Bryssel
ECRIN, europeiskt nätverk för klinisk 
forskning, som underlättar genomfö-
randet av multinationella studier inom 
EU, inbjuder prövare, sponsorer, SMEs 
och kliniska prövningsenheter till ett 
möte för information och diskussion 
kring ECRIN:s tjänster
För mer information och anmälan, kon-
takta Hanna Johansson, e-post: 
hanna.lo.johansson@karolinska.se  
eller se ‹www.ecrin.org›

Islet society meeting, 18–19 juli, Nordic 
Sea Hotel, Stockholm
Föreläsare: Ulf Ahlgren, Alexander V 
Chervonsky, Gitanjali Dharmadhikari, 
Gisela Drews, Martina Düfer, Anthony 
Galione, Manami Hara, Anand Hardi-
kar, Mugdha Joglekar, James Johnson 
Dan Luciani, Stanley Misler, Noel G 
Morgan, Vipul Periwal, Mari Cleide So-
gayar och Rudi Vennekens
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹http://bit.ly/ism2010›

SERGS 2010, 2nd European symposium 
on robotic gynaecological surgery, Sep-
tember 9–11, (precourse September 8), 
Lund
For further information, see
‹www.sergs2010.org› or contact e-mail: 
jenny@malmokongressbyra.se

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›

Handkirurgisk dissektionskurs för 
hand-, plastik-, ortoped- och allmän- 
kirurger, 16–17 september, Panum In-
stituttet, Köpenhamn
Föreläsare: Marc Garcia Elias
För ytterligare information, se  
‹www.handdissection.dk› eller kontak-
ta e-post: Lars.Dahlin@med.lu.se

Medicine under ideological pressure:
Swedish-German contacts in medicine 
during 1933–1945, international sym-
posium, November 4–5, Lund
Organisational committee: Peter Nils-
son, Nils Hansson and Gunnar Broberg
Programme
THURSDAY, November 4
Dangerous liaisons
10.00 Bo Ahrén, Peter Nilsson: Welcome
Chairs: Per Eriksson, Lena Berggren
10.15 Johan Östling: The historical con-
text before, during and after WW2
11.00 Gunnar Broberg: Admiration and 
fear. Sweden and Germany during the 
1930’ies
11.45 Sverker Oredsson: Lund Universi-
ty during the Second World War
12.30 Lunch
Chairs: Gunnar Broberg, Johan Östling
14.00 Lena Berggren: National move-
ments in inter-war Sweden 
14.45–15.30 Nils Hansson: Physicians in 
the Sweden-Germany friendship orga-
nisations. Who and why?
Chair: Peter Nilsson, Nils Hansson
16.00 Ulf Högberg: Refugees in the 
medical profession from Germany to 
Sweden in the 1930’ies
16.45–17.30 Submitted abstracts – oral 
presentations

FRIDAY, November 5
Focus on Alt-Rehse
Chair: Peter Nilsson
08.30 Thomas Maibaum: The leader 
school for medical professions in Alt-
Rehse, Germany
09.15–10.00 Rainer Stommer: The pres-
ent and the past in Alt-Rehse
10.30–11.00 Anja Peters: Nanna Conti 
– midwife, ideological multiplier and 
international propagandist
11.15 Nils Hansson: Swedish contacts 
with Alt-Rehse
11.45 Göran Bergquist: The brown den-
tists in Sweden and in Germany
12.15–12.30 Gunnar Broberg, Peter Nils-
son: Summary and conclusion
For further in formation, contact Märta 
Granbohm, phone 046-17 33 01, e-mail: 
marta.granbohm@med.lu.se or Nils 
Hansson, e-mail:  
Nils.Hansson@med.lu.se
Deadline for submission of abstract is 
October 1
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