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n nytt om namn

Bengt Winblad, professor emeritus i 
geriatrik vid Karolinska institutet, har 

tilldelats Wajlit och Eric 
Forsgrens pris för fram-
stående alzheimer-
forskning. 

Winblad är interna-
tionellt ledande inom 
demensforskningen, 
och han var först i värl-
den med att visa att Alz-
heimers sjukdom åtföljs 
av förändringar i flera 

av hjärnans signalsubstanser. Han led-
de den första läkemedelsbehandlings-
studien med positiva resultat på gravt 
dementa patienter och har initierat fle-
ra befolkningsstudier som identifierat 
både risk- och skyddsfaktorer för Alz-
heimers sjukdom. 

Priset, som är på 100 000 kr, delades 
ut i samband med Umeå universitets 
årshögtid den 23 september. n

Pris för framstående 
alzheimerforskning

Bengt Winblad
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Ola Björgell valdes i september till ny 
ordförande i Spurex, arbetsgruppen 
inom Spur-verksamheten, efter att  
tidigare ha arbetat som 
ledamot. Han är också 
Spur-inspektör och na-
tionell samordnare för 
Spur-inspektionerna 
inom bild- och funk-
tionsmedicin. 

Ola Björgell är ordfö-
rande för ST-kongressen 
»Framtidens specialist-
läkare«. Kurs-och kon-
gressarbetet ingår som en del i hans 
uppdrag som regionöverläkare för AT/
ST i Skåne, med ett huvudansvar för 
undervisning och utbildning. I övrigt är 
Björgell extern granskare för Socialsty-
relsen och vetenskapligt råd i IPULS. 
Han har en docentur i medicinsk radio-
logi och är adjungerad lektor vid Lunds 
universitet. Den kliniska vardagen viks 
åt ultraljud med interventionell radio-
logi på Skånes universitetssjukhus i 
Malmö. n 

Ola Björgell vald till  
ordförande i Spurex

Ola Björgell

Jens Jensen, överläkare vid medicin-
kliniken, Länssjukhuset Sundsvall–
Härnösand, har antagits som docent i 
kardiologi vid Karolinska institutet. n

Ny docent vid KI

Mats Brittberg, docent och överlä-
kare vid  ortopedmottagningen, Kungs-
backa sjukhus, har av International 
Cartilage Repair Society, ICRS, tillde-
lats Genzyme Lifetime Achievement 
Award in Cartilage Research. 

Priset delades ut den 26 september i 
samband med en kongress i Sitges utan-
för Barcelona. n

Broskforskare belönas 
för livsgärning

Signe Andrén, Uppsala, 93 år, död 17 
augusti
Bo Martin, Krabberöd, 73 år, död 27 
september
Ole Bach Schmidt, Ramlösa, 68 år, död 
28 september
Eva Svärd, Ljusdal, 56 år, död 22 sep-
tember

Avlidna

n disputationer
22 oktober, pediatrik, Lunds universi-
tet, kl 09.00, Belfragesalen, D15, BMC: 
Clinical, epidemiological and mole-
cular aspects of hemolytic uremic syn-
drome (Lisa Sartz). Fakultetsopponent: 
Kjell Tullus, England.

28 oktober, plastikkirurgi, Uppsala uni-
versitet, kl 13.00, Rosénsalen, ingång 
95/96, Akademiska sjukhuset: Hand 
injury from powered wood splitters 
(Aron Lindqvist). Fakultetsopponent: 
Christer Sollerman.

28 oktober, medicinsk vetenskap, 
Göteborgs universitet, kl 13.00, hörsal 
Karl Kylberg, Medicinaregatan 7: 
Transcriptional profiling of human 
embryonic stem cells and their functio-
nal derivatives (Jane Synnergren). 
Fakultetsopponent: Mahendra Rao, 
USA.

29 oktober, medicin, Umeå universitet, 
kl 09.00, sal B, 9tr, Tandläkarhögsko-
lan: Adipocyte derived hormones and 
their importance in developing cardio-
vascular disease, with focus on sex and 
putative fibrinolytic–trombotic mecha-
nisms (Maria Eriksson). Fakultetsop-
ponent: Lena Jonasson.

29 oktober, rättsmedicin, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad 
6M, Norrlands universitetssjukhus: 
Teen-ager fatalities – epidemiology and 
implication for prevention (Lars Jo-
hansson). Fakultetsopponent: Leif 
Svanström.

29 oktober, kirurgi, Uppsala universi-
tet, kl 14.00, Auditorium Minus, Muse-
um Gustavianum: Acute occlusion of 
the superior mesenteric artery: diagno-
sis and treatment (Tomas Block). Fa-
kultetsopponent: Ulf Hedin.

29 oktober, pediatrik, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, Rosénsalen, ingång 
95/96, Akademiska sjukhuset: Policies 
and practice in neonatal nursing  
related to nutrition (Eva-Lotta Funk-
quist). Fakultetsopponent: Inger Hall-
ström.

29 oktober, endokrinologi, Karolinska 
institutet, kl 09.00, Rolf Lufts auditori-
um, L1:00, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Congenital adrenal 
hyperplasia in adults (Henrik Fal- 
hammar). Fakultetsopponent: Olle  
Kämpe.

29 oktober, klinisk smärtforskning, 
Karolinska institutet, kl 09.00, Hillarp-
salen, Retzius väg 8: Neuropathic pain: 
Somatosensory functions related to 
spontaneous ongoing pain, mechanical 
allodynia and pain relief (Åsa Lander-
holm). Fakultetsopponent: Torsten 
Gordh.

29 oktober, medicinsk vetenskap, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, plan 3, Guldhedsgatan 10A: 
The immunomodulatory function of 
staphylococcal superantigen on oral  
tolerance (Anna Stern). Fakultetsoppo-
nent: William Agace.

29 oktober, experimentell njurmedicin, 
Lunds universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, Alwallhuset, Barngatan 2, 
Skånes universitetssjukhus, Lund: Pro-
teinase 3 and neutrophil apoptosis in 
ANCA-associated systemic vasculitis 
(Mohamed Abdgawad). Fakultetsoppo-
nent: Ralph Kettritz, Tyskland.

29 oktober, ortopedi, Lunds universi-
tet, kl 13.00, föreläsningssal F13, Cen-
tralblocket, Skånes universitetssjuk-
hus, Lund: Is it possible to predict the 
outcome of an anterior cruciate liga-
ment injury? (Ioannis Kostogiannis). 
Fakultetsopponent: Jüri Kartus.

30 oktober, lungmedicin, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång 
50, Akademiska sjukhuset: Eosinophil 
inflammation in allergic disease:  
Clinical and experimental studies in 
allergic asthma and allergic rhinitis 
(Mary Kämpe). Fakultetsopponent: 
Magnus Sköld. n
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Svenska föreningen för medicinsk psy-
kologi (SFMP) inbjuder traditionsen-
ligt vårdpersonal till skrivartävling.
Texten ska beröra det medicinsk-psy-
kologiska området. Alla bidrag välkom-
nas: personliga rapporter, litterära tex-
ter, filosofiska, human- eller samhälls-
vetenskapliga rapporter eller undersök-
ningar. Det väsentliga är att texten på 
ett angeläget sätt belyser vårdrelatio-
ner, praktiskt kliniska situationer,  
etiska och kulturella frågeställningar 
inom vård och behandling.

Bidragen får ej tidigare vara publice-
rade i litterärt eller vetenskapligt sam-
manhang. Författaren ges stor frihet i 
ämnesval och utformning av sitt bidrag, 
som dock ej får överstiga 8 A4-sidor, 
(med 1,5 i radavstånd). 

Bidraget (i Wordformat) ska vara 
skrivarjuryn tillhanda senast den 15 
december per e-post:  
skrivartavling@telia.com

Pris för vinnande bidrag är 6 000 kr. 
Ytterligare 1–3 bidrag kan få hedersom-
nämnande och pris om 1 500 kr. 
Ytterligare upplysningar  lämnas av 
Maud Sjöström, se e-postadress ovan. n

Utlysning av skrivartävling 
för vårdpersonal

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 26 oktober, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
Samverkan sjukvård och industri – ett 
vinnande koncept för alla parter?
Medverkande: Hans Winberg (modera-
tor), Magnus Jacobsson, Johan Brun, 
Karin Strigård och Carl-Gustaf Elinder
Ingen föranmälan krävs
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 361:a ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 28 oktober, kl 18.30, å 
Sjöofficerssällskapets lokaler i Karls-
krona
Annika Linde: Pandemin i retrospekto-
skopet och evidensbaserade visioner
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: rickard.eitrem@ltblekinge.se

Att möta traumatiserade flyktingar i 
primärvård och psykiatri, praktiskt in-
riktad utbildning  tisdagen den 16 no-
vember, kl 13.00–16.00, Transkulturellt 
centrum, Stockholm
För ytterligare information, se 
‹www.slso.sll.se/tc›

Tarmens bakterier – nyckeln till vår  
hälsa? Konferens den 18 november, 
Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla 
Frescativägen 4A, Stockholm
Konferensen vänder sig i första hand 
till olika grupper med professionellt in-
tresse för nutritionsfrågor, t ex dietis-
ter, läkare, näringsforskare och olika
personalgrupper inom hälso- och sjuk-
vården, idrottsrörelser, industrin, myn-
digheter och skolor
Program
09.00  Registrering
09.30 Staffan Normark, Joseph Rafter: 
Välkommen och inledning
09.45–10.10 Lars Engstrand: Tarmflo-
ran – kroppens största organ
10.15–10.40 Sven Pettersson: Vår tarm-
flora, systemiska effekter och reglering 
av barriärfunktion
10.45–11.10 Margareta Nyman: Matens 
inverkan på tarmhälsan
11.35–12.00 Robert Brummer: Erbjuder 
gut-brain axis nya möjligheter för be-
handling av IBS/orolig mage?
12.05–12.30 Agnes Wold: Tarmflorans 
betydelse för utveckling av immunre-
glering
12.35 Outi Vaarala: Immunfunktion
13.00 Lunch
13.50–14.15 Christina West: Kan man 
med prebiotika eller probiotika lindra 
eller förhindra allergi?
14.20–14.45 Fredrik Bäckhed: Tarmflo-
rans påverkan på metabolism och 
kroppsvikt
15.10 Seppo Salminen: Scientific docu-
mentation required for claims
15.50–16.40 Pre- och probiotika – fakta 
eller fiktion? Paneldiskussion
Moderator: Bengt Björkstén
Panel: Seppo Salminen, Margareta Ny-
man, Agnes Wold, Outi Vaarala, Robert 
Brummer samt industrirepresentant
Anmälan görs senast den 26 oktober via 
‹www.anmalning.se/snf› eller till Ag-
neta Hartlén, e-post:
agneta.hartlen@snf.ideon.se

Artros –  nya riktlinjer och evidens, 
föreläsning fredagen den 19 november, 
kl 09.00–16.00, Fabiansalen, ABF- 
huset, Sveavägen 41. Stockholm 
Primärvårdssektionen/LSR erbjuder 
läkare och sjukgymnaster inom pri-
märvården möjlighet att kostnadsfritt 
närvara vid en heldag med föreläs-
ningar på temat artros
•  Hur påverkar Socialstyrelsens nya 

riktlinjer för artros oss i primärvår-
den?

•  Information och träning till patienter 
med höftartros, evidens?

•  Vilka är indikationerna för  tuppkam, 
glukosamin, artroskopier och MR?

•  Hur kan vi förbättra omhändertagan-
det av patienter med artros?

•  Hur kan BOA-registret vara till nytta?
Föreläsare: Linda Fernandes, Göran Ga-
rellick, Leif Dahlberg och Carina Thor-
stensson 
Obligatorisk anmälan görs per e-post: 
primarvardssektionen@gmail.com 
(ange namn och arbetsplats). Sista an-
mälningsdag är den 1 november
För ytterligare information, se  
‹www.sjukgymnastforbundet.se/ 
sektioner/primarvard/Sidor/ 
primarvard.aspx›

Internationellt celiakimöte, 19–20 janu-
ari 2011, Karolinska institutet, Stock-
holm
Arrangörer: Jonas F Ludvigsson (Öre-
bro/Karolinska institutet) och Bana Ja-
bri (University of Chicago)
Föreläsare: Jonas F Ludvigsson, Bana 
Jabri, Peter Green, David Sanders, Joe 
Murray, Riccardo Troncone, Bob Ander-
son, Cisca Wijmenga, Tom MacDonald, 
Katri Kaukinen, Detlef Schuppan,  
Anneli Ivarsson, Lars Klareskog, Karin 
Ekström-Smedby, Frits Koning, Johnny 
Ludvigsson, Markku Mäki, Ludvig Sol-
lid, Lennart Hammarström och Chaitan 
Khosla
Mötet vänder sig i första hand till fors-
kare inom celiakiområdet. Deltagande 
är kostnadsfritt
För mer information, kontakta e-post:
jonasludvigsson@yahoo.com
Anmälan görs via ‹http://celiac2011.
surveyconsole.com/›

Fortbildningskurs i dykerimedicin, tors-
dagen den 20 januari 2011, Göteborg 
EDTC-kurs syftande till behörighet 
MED (Medical Examiner of Divers) för 
dig som är leg läkare och har dykmedi-
cinsk utbildning på minst motsvarande 
en vecka före år 2005
Kursen ger behörighet att utföra 
tjänstbarhetsbedömningar enligt 
»Medicinska kontroller i arbetslivet, 
2005:6« för arbete som kräver hög fy-
sisk ansträngning, dvs dykeriarbete, 
rök- och kemdyk samt mast- och stolp-
arbete
Kursprogrammet finns att hämta via  
‹www.amm.se/dykerimedicin› 
Anmälan görs senast den 15 december 
per e-post: ingela.nyth@amm.gu.se
Ange namn, adress och telefon till arbe-
tet samt faktureringsadress inkl orga-
nisationsnummer. Ange även när och 
var du tidigare gått dykmedicinsk ut-
bildning. För EDTC-certifiering krävs 
intyg på tidigare utbildning
För ytterligare information, kontakta 
Mats Hagberg, tel 031-786 63 05
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