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n nytt om namn

Författaren och läkaren P C Jersild 
tilldelas årets etikpris vid Karolinska 
institutet. Han får priset för sina insat-

ser att klarlägga och  
levandegöra medicin-
etiska frågeställningar i 
universitetets olika ut-
bildningar. Karolinska 
institutets etikråd me-
nar att P C Jersild ge-
nom sitt författarskap 
och sitt uttalade in-
tresse för medicinsk 
etik bidragit till att det 

etiska medvetandet har ökat, såväl i 
samhällsdebatten som vid Karolinska 
institutet.

Jersild har under sin tid som medlem 
av Karolinska institutets konsistorium 
även varit drivande vid tillkomsten av 
medicinsk etik som utbildnings- och 
forskningsämne, och han har också 
skrivit en uppskattad handbok i medi-
cinsk etik för läkarstudenter. Etikrådet 
anser dessutom att P C Jersild visat  
civilkurage genom att i olika forum ini-
tiera analys och diskussion i angelägna, 
ofta värdeladdade etiska frågor.

Priset kommer att delas ut i samband 
med Karolinska institutets installa-
tionshögtid i Berwaldhallen den 3 no-
vember 2010. n

Karolinska institutets 
etikpris till P C Jersild

P C Jersild
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Peter Naredi, professor i kirurgi vid 
Umeå universitet, har valts till presi-
dent i den europeiska 
föreningen för cancer-
kirurgi, European Soci-
ety of Surgical Oncology 
(ESSO). Det innebär att 
han är ordförande för 
organisationen i två år 
från och med valet, som 
hölls 15–17 september i 
samband med kongres-
sen i franska Bordeaux. 

Peter Naredi är kliniskt verksam som 
cancerkirurg, inriktad på bland annat 
levern, bukspottkörteln och malignt 
melanom. n

Umeåprofessor ny  
ordförande i ESSO

Peter Naredi

Vid  Hälsouniversitetet i Linköping har 
som docenter antagits Carl Johan 
Carlhäll i experimentell klinisk fysio-
logi och Kourosh Lotfi i hematologi. n

Nya docenter i Linköping

Said Hafezi Yashi, Angered, 47 år, död 
3 september
Lennart Klang, Glumslöv, 75 år, död 8 
september
Björn Klingvall, Lund, 68 år, död 26 
september
Kalman Pup, Eksjö, 93 år, död 19 sep-
tember
Jan Sundberg, Bjärred, 86 år, död 26 
september

Avlidna

15 oktober, klinisk farmakologi, Upp-
sala universitet, kl 13.15, Enghoffsalen, 
ingång 50, Akademiska sjukhuset: Pre-
clinical characterization in vivo and in 
vitro of novel agents for cancer chemo-
therapy: studies on benomyl, carbenda-
zim, cryptolepine and acriflavine  
(Daniel Laryea). Fakultetsopponent: 
Moustapha Hassan.

16 oktober, medicinsk vetenskap, Upp-
sala universitet, kl 09.00, Grönwallsa-
len, ingång 70, Akademiska sjukhuset: 
The role of fibroblast growth factor 23 
in chronic kidney disease-mineral and 
bone disorder (Majd Mirza). Fakultets-
opponent: Tilman Drüeke, Frankrike.

18 oktober, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen, MTC, Theorells väg 1: Antigenic 
variation in Plasmodium falciparum: 
understanding the RIFIN protein fami-
ly (Nicolas Joannin). Fakultetsoppo-
nent: Sue Kyes, England.

21 oktober, klinisk medicin, ssk plastik-
kirurgi, Lunds universitet, kl 13.00,  
medicinska klinikens aula, ingång 35, 
Skånes universitetssjukhus, Malmö: 
Gene therapy in a new model of delayed 
wound healing (Patrik Velander). Fa-
kultetsopponent: Anders Lindahl.

22 oktober, folkhälsovetenskap, Umeå 
universitet, kl 13.00, Bergasalen,  
byggnad 27. Norrlands universitets-
sjukhus: Creating organisational capa-
city for priority setting in health care. 
Using a bottom-up approach to imple-
ment a top-down policy decision (Su-
sanne Waldau Wiechel). Fakultetsop-
ponent: Finn Kamper Jørgensen, Dan-
mark.

22 oktober, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, Hillarp- 
salen, Retzius väg 8: Mechanisms of 
malignant and non-malignant angio-
genesis using zebrafish models (Lasse 

Dahl Ejby Jensen). Fakultetsopponent: 
Amato J Giaccia, USA.

22 oktober, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, Nanna 
Svartz auditorium, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: Health-related 
quality of life after oesophageal cancer 
surgery for prediction of morbidity and 
mortality (Therese Djärv). Fakultets-
opponent: Bruno Walther.

22 oktober, kardiovaskulär medicin, 
Karolinska institutet, kl 09.00, thorax-
aulan, Karolinska universitetssjukhu-
set, Solna: Adipose tissue inflammation 
and coagulation in humans (Mattias 
Ekström). Fakultetsopponent: John-
Olov Jansson.

22 oktober, medicinsk vetenskap, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, Berzeli-
ussalen, ingång 65, Universitetssjukhu-
set i Linköping: The respondent’s per-
spective in health-related surveys. The 
role of motivation (Marika Wenemark). 
Fakultetsopponent: Mick Couper, USA.

22 oktober, klinisk medicin, ssk endo-
krinologi, Lunds universitet, kl 09.00, 
Segerfalksalen, Wallenberg Neuro- 
centrum, BMC: Late complications of 
childhood acute lymphoblastic leukae-
mia (ALL), with special reference to 
hormone secretion, cardiovascular risk 
and bone health (Cecilia Follin). Fakul-
tetsopponent: Jens Otto Lunde Jørgen-
sen, Danmark. n

n disputationer

Sjukhusläkarföreningen förvaltar Stif-
telsen Sjukhusläkarföreningens under-
stödsfond och Stiftelsen Lasarettsläka-
ren Gustaf Wennerströms donations-
fond. Ur dessa fonder finns möjlighet 
att dela ut medel varje år. Fonderna kan 
dela ut medel till behövande medlem-
mar i Sjukhusläkarföreningen eller till 
medlemmars efterlevande.

I ansökan om medel ur fonden ska 
lämnas motivering för vad pengarna 
ska användas till och en redogörelse för 
ekonomi och familjesituation samt an-
knytning till Sjukhusläkarföreningen.
I enlighet med stadgarna prioriteras 
barn och behövande änkor/änklingar 
till avlidna medlemmar. För sökande 
med en årsinkomst överstigande  
250 000 kr bedöms behovet av under-
stöd från fall till fall.

Från understödsfonden kan medel 
utgå till medlemmar som har särskilt 
behov. Behovet av understöd bedöms 

Sök medel ur Sjukhus- 
läkarföreningens fonder
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från fall till fall utifrån den totala fa-
miljeekonomin. Till ansökan skall ko-
pia av senaste självdeklaration bifogas.
Vid frågor, kontakta Margaretha Lord  
på SF:s kansli, tel 08-790 34 50. 

Särskild ansökningsblankett samt 
riktlinjer för fondutdelningen kan re-
kvireras från Sjukhusläkarföreningen, 
tel 08-790 34 50, e-post: 
margaretha.lord@slf.se eller hämtas 
via ‹www.slf.se/templates/ 
AssociationPage.aspx?id=6205 ›.  Sista 
ansökningsdag är den 15 december. n

n specialistnytt

Svenska neurologföreningen anordnar 
specialistexamen i neurologi 12–13 maj 
2011 vid neurologiska kliniken, Sahl-
grenska universitetssjukhuset i Göte-
borg. Examinationen innefattar såväl 
skriftligt som praktiskt prov med pa-
tientfall. Föreningen rekommenderar 
starkt att de som i det närmaste full-
gjort sin specialisttjänstgöring eller er-
hållit specialistkompetens de senaste 
tre åren deltar i specialistexamen.

Anmälan om deltagande lämnas  
senast den 20 mars 2010 via e-post till 
examinationskommitténs ordförande 
Sten Fredrikson, neurologiska klini-
ken, Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge, 141 86 Stockholm, e-post:
sten.fredrikson@ki.se

Deltagarplats till examination ges i 
mån av plats i den ordning anmälan re-
gistreras, varför tidig ansökan om del-
tagande rekommenderas. n

Specialistexamen 
i neurologi

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst och fullmäktigemöte den 19 
oktober, kl 17.30, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Personlig integritet kontra patientsä-
kerhet
Medverkande: Göran Garellik, Hanne 
Kjöller, Måns Rosén m fl
Ingen föranmälan  krävs
Sammankomsten kan även följas via 
‹www. sls.se›

Ekokardiografins dag 2010, fredagen 
den 29 oktober, kl 10.30–14.00, avd för 
kardiologi, Skånes universitetssjukhus, 
Lund
Föreläsare: Peter Søgaard, Martin Stag-
mo, Anders Roijer m fl
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Monica Magnusson,  
e-post: Monica.Magnusson@med.lu.se

Örat, hörseln och musiken, utbild-
ningskväll för medlemmar och icke 
medlemmar i Skånes privatläkarfören-
ing, måndagen den 8 november, kl 
17.00, Hotel Savoy, Malmö
Ur programmet
Aktuellt om akut otit, extern otit och 
problematiska vaxproppar
Tinnitus, musik och hjärnan. Akustis-
ka och musikaliska illustrationer med 
piano och sång
För detaljerat program, se  
‹www.skanelakarna.se›
Anmälan görs till webmaster eller Åke 
Reimer, e-post: ake.reimer@telia.com
Deltagaravgiften är 200 kr

Laparoscopic colorectal surgery, 17th 
Linköping Ihre symposium, November 
25–26
Program
THURSDAY, November 25
Patient safety
Moderator: Johan Söderholm
Kenth Johansson: Physiological changes 
during laparoscopy
Ferenc Sari: Patient eligibility from the 
anaesthesiologist’s point of view
Agneta Montgomery: Complications in-
herent to laparoscopy and how to avoid 
them 
2nd Rune Sjödahl lecture
Moderator: Olof Hallböök
Is laparoscopy delivering? A critical 
appraisal of outcome measures in colo-
rectal surgery
Bruce George: Confessions of a late con-
vert
Tom Öresland: Why I haven’t converted
Panel discussion 
Lunch and exhibition
Teaching colorectal laparoscopic sur-
gery
Moderator: Agneta Montgomery
Agneta Montgomery: The introduction 
of new laparoscopic techniques 
Lene Iversen: How to start a laparo-
scopic colorectal service. Lessons from 
Denmark 
Peter Matthiessen: Initial experiences 
in Sweden 
Will robotics deliver?
Moderator: Pär Myrelid
Magnus Annerstedt: Keynote lecture. 
Lessons from urological surgery  
Olof Hallböök: Robotic colorectal sur-
gery: An expensive hype or taking lapa-
roscopy to another level? 
State-of-the-art. Laparoscopic surgery 
in colorectal cancer surgery
Moderator: Bruce George
Ingvar Syk: Current Swedish expe-
rience  
Adherence to surgical–oncological 
principles? 

Richard Guy: Colon cancer
Willem Bemelman: Rectal cancer

FRIDAY, November 26 
Bengt Ihre lecture
Moderator: Gunnar Arbman
André D’Hoore: Laparoscopic surgery 
for rectal prolapse – and for other func-
tional disorders?
State-of-the-art. Laparoscopic surgery 
in ulcerative colitis
Moderator: Tom Öresland
Bruce George: Colectomy in ulcerative 
colitis 
Willem Bemelman: Pelvic pouch sur-
gery 
Crohn’s disease
Moderator: Johan Söderholm 
Richard Guy: Ileocecal resection for 
Crohn’s disease
André D’Hoore: Repeat surgery in 
Crohn’s disease
Acute colorectal disease
Moderator: Bärbel Jung
Stefan Skullman: Diverticulitis
Conny Wallon: Appendicitis
For further information and applica-
tion, contact e-mail: 
Britt-Marie.L.Johansson@lio.se

Sveriges läkares musiksällskap och 
Karolinska institutets kulturnämnd 
bjuder in medlemmar och KI-personal
till en musikalisk afton den 26 novem-
ber, kl 19.00, Nutidsplats för kultur, Sig-
tunagatan 14, Stockholm, med konsert-
pianisten Robert Friis Johansson, inter-
nationell pristagare och solist i Radio-
symfonikerna
Huvudtema är Robert Schumann 200 
år och bl a  framförs »Kreisleriana«
Inträdet är 120 kr och inkluderar min-
gel med dryck och tilltugg
Anmälan: Senast 23 oktober per e-post: 
lennart.malmstrom@karolinska.se

n KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar 
Lä kartidningen information om möten, 
seminarier etc, som anordnas av läkar-
nas organisationer och föreningar. Även 
andra arrangemang och begivenheter 
som redaktionen bedömer vara av in-
tresse för läkarkåren, kan bekantgöras 
här. Redaktionen förbehåller sig rätten 
till förkortningar. Kontaktperson för 
»Meddelanden« är Carin Jacobsson, tel 
08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Kalciumsignalering,  forskarutbild-
ningskurs (3 poäng) 2–13 maj, Karo-
linska institutet, Stockholm
För information och anmälan, kontak-
ta e-post: shahidul.islam@ki.se
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