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n nytt om namn

Sylf Mellersta Skånes handledarpris 
2010 går till Eric Dryver vid akutklini-
ken, Skånes universitetssjukhus, Lund.
I motiveringen fram-
förs att han  får priset 
för att han kombinerar 
bred kunskap inom äm-
net akutmedicin med 
en aldrig sinande entu-
siasm. Eric lägger stor 
vikt vid undervisning 
och har varit en mycket 
viktig förebild för yngre 
kollegor på kliniken. Dessutom är han 
kursledare för en SK-kurs i akutsjuk-
vård som varit mycket uppskattad 
bland dess deltagare.

Prisutdelningen ägde rum i samband 
med akutklinikens morgonmöte, där 
all personal närvarar. Sylf Mellersta 
Skånes styrelse tycker Eric är en  
synnerligen värdig vinnare av handle-
darpriset. Själv tyckte Eric att priset 
var ett mycket trevligt sätt att börja ar-
betsdagen.
 

Pedagogisk pristagare 
i mellersta Skåne

Eric Dryver

Catarina Almqvist Malmros, docent 
och barnläkare vid Astrid Lindgrens 

barnsjukhus och insti-
tutionen för medicinsk 
epidemiologi och 
biostatistik, Karolinska 
institutet, har tilldelats 
årets Romain Pauwel 
Award till yngre forsk-
ningsledare av  
European Respiratory 
Society (ERS). Priset 
kommer att delas ut i 

samband med ERS kongress i Barce- 
lona i september 2010.

Pris till yngre 
forskningsledare vid KI

Catarina Alm-
qvist Malmros

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Håkan Brorson i plastik-
kirurgi, Magnus Dencker i klinisk 
fysiologi och Agneta Troilius i derma-
tologi och venereologi.

Nya docenter i Lund

Den sökte författaren i Sommarkryss 
26–28 var Christer Kihlman och titeln 
på dikten »Litania«. Den fullständiga 
meningen i det nedre rutsystemet ska 
vara: »Natten vänder sig  långsamt; allt 
varslat vänder sig långsamt, otydligt 
framträder en tingsplats beslöjad av 
ohörbarhet: du återvänder icke.«

De tre först öppnade rätta svaren har 
skickats in av Roland Sahl, Nyköping, 
Sven Sjöberg, Solna, och Gun Jonson, 
Borås. Vinnarna belönas med var sin 
bokcheck.

Rätt lösning till  
Sommarkryss 26–28

Nils-Holger Areskog, Färjestaden,
80 år, död 20 juli
Peter Friedrich, Örnsköldsvik, 88 år, 
död 26 juli
Torsten Gordh, Solna, 102 år, död 25 
juni
Birgitta Hillberg, Lindome, 63 år, död 
26 juni
Maria Juto, Flen, 64 år, död 18 juni
Martha Lichtneckert, Lund, 86 år, 
död 12 juli
Lennart Lindeberg, Örebro, 70 år, död 
14 juli
Gunnar Nilsson, Gävle, 94 år, död 18 
juli
Olle Robertsson, Töcksfors, 65 år, död 
10 april
Jüri Veiderpass, Brålanda, 85 år, död 
5 juli
Tore Gunnar Wik, Hallsberg, 93 år, 
död 13 juni

Avlidna

n disputationer
3 september, infektionssjukdomar, 
Umeå universitet, kl 09.00, Major  
Groove, byggnad 6L: Molecular epide-
miology of coagulase-negative staphy-
lococci in hospitals and in the commu-
nity (Micael Widerström). Fakultetsop-
ponent: Bo Söderquist.

3 september, klinisk farmakologi, Ka-
rolinska institutet, kl 12.00, föreläs-
ningssalen R64, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge: Aciclovir-in-
duced  neuropsychiatric symptoms – a 
clinical pharmacology study (Anders 
Helldén). Fakultetsopponent: Gideon 
Koren, Kanada.

3 september, idrott, ssk fysiologi/medi-
cin, Örebro universitet, kl 13.00, hörsal 
P1, Prismahuset: Lateral epicondylitis. 
Intramuscular blood flow, pressure and 
metabolism in ECRB muscle (Eva Os-

karsson). Fakultetsoppponent: Eva Ny-
lander.

3 september, experimentell kirurgi, 
Lunds universitet, kl 09.00, sal 3, Cen-
tralblocket, Skånes universitetssjuk-
hus, Lund: Crosstalk be-tween inflam-
mation and coagulation in acute pan-
creatitis – experimental and clinical 
studies (Ellen Andersson). Fakultets-
opponent: Else Tønnesen,  Danmark.

3 september, endokrinologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC, 
Skånes universitetssjukhus, Lund:  
Hyperbaric oxygen therapy as adjunc-
tive treatment of chronic diabetic foot 
ulcers (Magnus Löndahl). Fakultetsop-
ponent: Kurt Gerok-Andersson.

Aroseniusfonden stödjer medicinsk 
forskning och omvårdnadsforskning 
om hemofili, von Willebrands sjukdom, 
andra blödningsrubbningar och gente-
rapi. Fonden har fått sitt namn efter 
den blödarsjuke konstnären Ivar  
Arosenius som levde i början av förra 
seklet. I fondens styrelse ingår repre-
sentanter för hemofilivården, genforsk-
ningen och Förbundet Blödarsjuka i 
Sverige.

Fonden utlyser nu ett, alternativt två, 
stipendier om högst 300 000 kr respek-
tive 100 000 kr till stöd för forskning 
inom ovan nämnda områden. En fors-
kare eller en forskningsgrupp kan an-
söka om anslag. Anslaget kan användas 
för driftkostnader eller lön. Prioritet 
ges åt innovativ forskning av hög kvali-
tet.

Ansökan sändes senast den 20 sep-
tember 2010 till Förbundet Blödarsjuka 
i Sverige, Aroseniusfonden, Box 1386, 
172 27 Sundbyberg.

Aroseniusfondens 
forskningsanslag 2010

n kalendarium
Tobak eller hälsa – måluppfyllelse till 
år 2014 bland de grupper som röker 
mest, nationell konferens 7–8 septem-
ber, Svenska mässan, Göteborg
Det tobaksförebyggande arbetet i Sve-
rige har varit framgångsrikt, men fort-
farande röker nästan en miljon män-
niskor dagligen
För program och anmälan, se   
‹www.fhi.se/sv/Aktuellt/Evenemang/
Tobak-eller-halsa--maluppfyllelse-
bland-de-som-roker-mest/›
Ytterligare information lämnas av Per 
Haglind, tel 031-368 38 39, e-post: 
per.haglind@miljo.goteborg.se
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Framtidens specialistläkare, kongress 
med ST i fokus, 8–10 september, Malmö
Kongressen är en tredagarskurs om le-
darskap, kommunikation och veten-
skap för ST-läkare, handledare, studie-
rektorer, chefer och sjukvårdshuvud-
män
För ytterligare information,  se  
‹www.framtidenslakare.se›
Anmälan kan göras direkt på plats 
(Malmö Arena)
Kursen är granskad och godkänd av
IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via  
‹www.ipuls.se›

Genetik vid psykiatriska sjukdomar, 
heldagssymposium torsdagen den 14 
oktober, kl 09.00–16.00, Rudbecklabo-
ratoriet, Uppsala, i arrangemang av 
Svenska sällskapet för medicinsk gene-
tik
Symposiet riktar sig till kliniskt verk-
sam personal, forskare, neurobiologer 
och genetiker
En rad föreläsare och internationellt 
namnkunniga forskare medverkar, och 
symposiet kommer att ge en översiktlig 
och  uppdaterad bild av vad vi vet om 
arv och miljö vid bl a autism, ADHD och 
tvångssyndrom
Deltagandet är kostnadsfritt, men an-
mälan är obligatorisk via e-post:
kerstin.henriksson@genpat.uu.se

Hälsofrämjande möten i vården. Kun-
skapen finns – hur skapar vi förutsätt-
ningarna? Nationell konferens 4–5 ok-
tober, Linköping, i arrangemang av  
Svensk socialmedicinsk förening  och 
Svensk psykosomatisk förening  i sam-
arbete med Svensk beteendemedicinsk 
förening, Sveriges Kommuner och 
landsting, nätverket Hälsofrämjande 
sjukhus och vårdorganisationer,
nätverken Hälsa och Demokrati/Upp-
drag Hälsa, Hälsouniversitetet i Linkö-
ping samt Landstinget i Östergötland
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.psykosomatik.org› eller 
‹www3.svls.se/sektioner/ssmf/›

Uppsala psycho trauma days, 19–20 ok-
tober, Clarion Hotel Gillet, Uppsala
Tema: Yttre och inre hot – människan i 
världen
Årets tema belyser bl a sambandet mel-
lan de yttre och inre hot som påverkar 
den enskilda människan. Såväl biolo-
giska som psykologiska faktorer bidrar 
till att utveckla »den inre hotbilden«
Föreläsare: Marie Åsberg, Etzel Car-
deña, Johan Schubert, Johan von Schreeb 
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www. katastrofpsykiatri.uu.se›

Rethinking trauma: integrating biolog-
ical, clinical and cultural perspectives, 
föreläsning torsdagen den 28 oktober, 
kl 13.00–16.30,  Transkulturellt cent-
rum, S:t Göransgatan 126, Stockholm
Föreläsare: Laurence Kirmayer, McGill 
University, Kanada
För ytterligare information, se  
‹www.slso.sll.se/tc›

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

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 information, 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

Simulatorbaserad kurs i gastro- och 
koloskopi, 2–3 november, Practicum,  
Skånes universitetssjukhus, Lund
Kursen är öppen för kirurger, barnkir-
urger, barnmedicinare, medicinare, 
gastroenterologer och röntgenologer 
som är i början av sin endoskopiska ut-
bildning
Kursledning: Anders Evander, e-post: 
anders.evander@skane.se och Martin 
Nilsson, e-post: martin.cj.nilsson@
skane.se
Programmet består av föreläsningar, 
praktiska övningar stationsvis och de-
briefing
För ytterligare information, kontakta 
Agneta Jacobsson, e-post:
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 8 oktober

Försoning och upprättelse som en väg 
till hälsa, 7:e fristående konferensen, 
12–13 november, Sigtuna, arrangerad i 
samverkan mellan Sigtunastiftelsen 
och  Hälsobefrämjarna
Medverkande: Maria Arman Rehnsfeldt, 
Liselotte J Andersson, Björn Ogeus, Per 
Arne Dahl, Rolf  Nordemar, Carl-Axel 
Sköldeberg, Lars Björklund och Michael 
Martinson
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post: 
program@sigtunastiftelsen.se eller se 
‹www.sigtunastiftelsen.se›
Sista anmälningsdag är den 22 oktober

Under hösten 2010 kommer AA-möten 
att hållas för läkare, tandläkare och ve-
terinärer. I samtliga fall blir det första 
tisdagen i månaden, det vill säga 7 sep-
tember, 5 oktober, 2 november och 7  
december, kl 18.30–19.30, Svenska Lä-
karesällskapet, Grottan, Klara Östra 
Kyrkogata 10, i centrala Stockholm.

AA-möten för läkare, 
tandläkare och veterinärer

7:e nationella kvalitetsdagen för pri-
märvården, torsdagen den 11 november, 
Stockholmsmässan, Älvsjö, i arrange-
mang av Kvalitetsrådet i Svensk fören-
ing för allmänmedicin (SFAM)
Tema: Förbättringsarbete – låt oss visa 
att det är något vi i primärvård både vet 
hur man gör och verkligen genomför
För information, se ‹www.sfam.se›, 
»Kvalitet och utveckling«

Svenskt smärtforum 2010, 13–14 okto-
ber, Umeå
För ytterligare information, se 
‹www.smartinformation.se› eller kon-
takta e-post: mathias@rufusjoshua.se
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