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n nytt om namn

Christian Anker Hansen, läkare vid 
avdelningen för ortopedi, Skånes uni-
versitetssjukhus, Lund, 
får det pedagogiska pri-
set »Skalpellen«, som 
delas ut av läkarstuden-
terna på termin 8.  
Priset, som avser vår-
terminen 2010, tilldelas 
en icke universitetsan-
ställd lärare för en pe-
dagogisk insats utöver 
det vanliga.

Anker Hansen får ut märkelsen för 
att han
• lyckats få studenter att verkligen  
känna sig välkomna på ortopediplace-
ringen
• på ett exceptionellt sätt månat om 
studenternas lärande och utveckling
• låtit studenter medverka på ett sätt 
som inte bara varit stimulerande utan 
också känts meningsfullt
• föregått med gott exempel och varit en 
förebild för många

Priset till bästa klinik, även det fram-
röstat av studenterna på termin 8,  
gick för sjunde gången till anestesikli-
niken vid Skånes universitetssjukhus i 
Lund. n

Christian 
Anker Hansen

Pris för pedagogiska 
insatser utöver det vanliga

Rolf Adolfsson är sedan den 1 augusti 
professor i psykiatri vid institutionen 

för klinisk vetenskap, 
Umeå universitet. 
Tjänsten är förenad 
med en befattning som 
specialistläkare vid 
Norrlands universitets-
sjukhus.

Under åren  2005–
2008 var han chef för 
psykiatriska kliniken 
vid Sunderby sjukhus i 

Luleå och strategisk rådgivare till Norr-
bottens läns landsting. Sedan 2006 har 
Adolfsson varit adjungerad professor 
vid Umeå universitet, och ledersedan 
1995 en forskargrupp som studerar mo-
lekylärgenetik och genomik med fokus 
på schizofreni och bipolär sjukdom. n

Ny professor i Umeå

Rolf Adolfsson

Holger Källqvist, Gustavsfors, 65 år, 
död 4 oktober
Birgitta Thoreson, Göteborg, 67 år, 
död 10 september

Avlidna

n disputationer
27 oktober, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, öronklini-
kens föreläsningssal, A6:02, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: Round 
window membrane and delivery of bio-
logically active agents into the cochlea 
(Amanj K Saber). Fakultetsopponent: 
Lars Lundman.

29 oktober, diagnostisk radiologi, Ka-
rolinska i nstitutet, kl 09.00, Nanna 
Svartz auditorium, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: The effects of 
posture, airway pressure and anesthe-
sia on regulation of the regional ventila-
tion and perfusion distribution in  
healthy humans (Sven Nyrén). Fakul-
tetsopponent: Per Wollmer.

29 oktober, gastroenterologi och hepa-
tologi, Karolinska institutet, kl 09.00, 
öronklinikens föreläsningssal, A3:02, 
Karolinska universitetssjukhuset, Sol-
na: Gastric acid secretion and gut pep-
tides: mechanisms involved in inflam-
matory response (Tobias Rudholm 
Feldreich). Fakultetsopponent: Olof 
Nylander.

29 oktober, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Samuels-
sonsalen, Tomtebodavägen 6: Uptake, 
adherence and discontinuation of anti-
retroviral treatment in the Kibera 
slum, Nairobi, Kenya (Christian Unge). 
Fakultetsopponent: David Bangsberg, 
USA.

29 oktober, biomedicin, ssk klinisk och 
experimentell infektionsmedicin, 
Lunds universitet, kl 09.15, Belfrage-
salen, D15, BMC, Klinikgatan 32: Anti-
microbial activity of human seminal 
plasma and seminal plasma proteins 
(Anneli Edström). Fakultetsopponent: 
Jens-Michael Schröder, Tyskland.

2 november, urologi, Lunds universitet, 
kl 09.00, Medelhavet, Wallenberglabo-
ratoriet, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö: Prostate cancer and neuro- 
endocrine differentiation.  Molecular 
aspects in prostate cancer development 
(Nastaran Monsef). Fakultetsoppo-
nent: Jack Schalken, Nederländerna.

5 november, molekylärbiologi, Umeå 
universitet, kl 09.00, Major Groove, 
byggnad 6L: Exploiting the Droso- 
phila model system for studying  
anaplastic lymphoma kinase in vivo 
(Therese Eriksson). Fakultetsoppo-
nent: Stefan Thor.

5 november, obstetrik och gynekologi, 
Umeå universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssal B, 9 tr, byggnad 1D, Tandlä- 
karhögskolan: Acute intermittent porp-
hyria, women and sex hormones. 
Screening for hepatocellular carcino-
ma in porphyria (Eva Innala). Fakul-
tetsopponent: Raili Kauppinen, Fin-
land.

5 november, medicinsk biokemi, Upp-
sala universitet, kl 09.15, C10:301,  
BMC, Husargatan 3: A new look into 
protein C inhibitor: Posttranslational 
modifications and their functions  
(Wei Sun). Fakultetsopponent: Hakon 
Leffler.

5 november, ortopedi, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Grönwallsalen, ingång 
70, Akademiska sjukhuset: Osteo-
arthritis of the hip and uncemented to-
tal hip arthroplasty: Effects of imme-
diate weight bearing on implant stabili-
ty, bone mineral density, and body com-
position (Olof Wolf). Fakultetsoppo-
nent: Per Adolphson.

5 november, psykologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.30, Atrium, Nobels väg 
12B: Stress, sleep, and allergy (Susanna 
Jernelöv). Fakultetsopponent: Peter 
Währborg.

5 november, kirurgi, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, föreläsningssal 1, plan 5, 
hus 18, Danderyds sjukhus: Anal incon-
tinence and obstetric sphincter tears 
(Johan Nordenstam). Fakultetsoppo-
nent: Lars Pålman.

5 november, medicinsk radiologi, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, Elsa 
Brändströmsalen, Universitetssjukhu-
set i Linköping: Quantitative evaluation 
of contrast agent dynamics in liver MRI 
(Nils Dahlström). Fakultetsopponent: 
Carsten Thomsen, Danmark.

5 november, medicinsk vetenskap, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal  
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Mucosal adjuvants and 
their mode of action in the female geni-
tal tract (Madelene Lindqvist). Fakul-
tetsopponent: Robin J Shattock, Eng-
land.

5 november, medicinsk vetenskap, Gö-
teborgs universitet, kl 13.00, aulan, cen-
tralkliniken, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset/Östra: Studies of risks asso-
ciated with atrial fibrillation (Lars Gus-
tav Olsson). Fakultetsopponent: 
Mårten Rosenqvist. n
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Svensk trafikmedicinsk förenings 
forskningsfond har som huvudsakligt 
ändamål att främja vetenskaplig forsk-
ning och verksamhet inom trafikmedi-
cin samt 1) ur stiftelsen utdela pris till 
personer som inom det trafikmedi- 
cinska området gjort synnerligen vär-
defulla insatser, för att användas till 
egen utbildning, 2) utdela stipendier 
vars användning skall främja trafik-
medicinens utveckling, 3) lämna bidrag 
till särskilda projekt som Svensk trafik-
medicinsk förening inte kan genomföra 
inom ramen för sin ordinarie verksam-
het och som är av särskilt trafikmedi-
cinskt värde.

För  2010  disponeras cirka 25 000 kr  
för förtjänstfull forskning på trafik-
medicinens område. Stipendiet kan 
sökas av läkare eller andra personer 
anknutna till sjukvården som redo- 
visat ett eller flera betydelsefulla arbe-
ten inom det trafikmedicinska områ-
det.

Ansökan, helst på särskild blankett 
som kan hämtas via ‹www.sls.se/ 
sektioner/stmf/stipendie.pdf ›, ska ha 
inkommit senast 15 februari 2011 till 
Nina Rehnqvist, SBU, Box 5650, 114 86 
Stockholm, e-post: rehnqvist@sbu.se
Stipendiet kommer att delas ut vid 
STMFF:s årsmöte 2011. n

Utlysning av stipendium 
för trafikmedicinsk forskning

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, årshögtid 
med högtidsföreläsning tisdagen den 2 
november, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Margareta Troein Töllborn: Communi-
care necesse est
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Sveriges läkares musiksällskap och 
Karolinska institutets kulturråd bjuder 
in till en afton med Beppe Wolgers vi-
sor, dikter, monologer och sketcher, tis-
dagen den 2 november, kl 19.00, Italien-
ska kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, 
Stockholm
Kerstin Wolgers berättar om sitt liv med 
Beppe, tillkomsten av Godnattstunden 
och Dunderklumpen
Medverkar gör också skådespelarna 
Ingrid Wallin och Kent Malte Malm-
ström samt pianisten Lars-Olof Norée
Inträdet är 120 kr och inkluderar  
mingel med dryck och tilltugg
Anmälan görs senast den 30 oktober 
per e-post: lennart.malmstrom@ 
karolinska.se

Uppsala medicinhistoriska förening, 
Lars Thorén-föreläsning tisdagen den 
16 november, kl 18.30, Fåhraeussalen, 
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20, Uppsala
Jan Eric Olsén: Frithiof Holmgren – 
fysiolog i brytningstid

Svenska sällskapet för dermatologi  
och venereologi, möte för blivande der-
matovenereologer, 18–19 november, 
Friiberghs herrgård, Örsundsbro
Ur programmet:
Medicinsk ljusbehandling. Biologiska 
läkemedel för behandling av psoriasis. 
Allmän pediatrisk dermatologi inklusi-
ve vaskulära lesioner hos barn
För ytterligare information, kontakta 
Per Lindblom, e-post: per.lindblom@
leo-pharma.com eller se ‹www.pdf.nu› 
under »Kurser och kongresser«

EQUALIS, kommande användarmöten:                                                      
• Koagulation, 27–28 januari 2011
• Hematologi, 10–11 mars 2011
• Medicinsk mikrobiologi, 15 mars 2011
• Proteinanalyser, 6–7 april 2011
• Klinisk immunologi, 12–13 maj 2011
För program och övrig information, 
se ‹www.equalis.se›

Akademiska Trombos Seminarium, 
20–21 januari 2011, Ulfsunda slott, 
Bromma
Huvudtemat är behandling och profy-
lax av venös och arteriell trombossjuk-
dom
Medverkande: David Bergqvist, Peter 
Båvenholm, Bengt Eriksson, Henry 
Eriksson, Mårten Rosenqvist, Anders 
Själander och Peter Svensson
För mer information, se ‹www.ipuls.se› 
(IPULS-nr 20100384) eller kontakta  
e-post: andrea.kern@bayer.com
Sista anmälningsdag är den 30 novem-
ber. Deltagarantalet är begränsat

Fortbildningskurs i dykerimedicin, tors-
dagen den 20 januari 2011, Göteborg, 
arrangerad av Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet, institutio-
nen för medicin, avdelningen för sam-
hällsmedicin och folkhälsa/arbets- och 
miljömedicin
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 tjänst-
barhetsbedömningar enligt »Medicin-
ska kontroller i arbetslivet, 2005:6« för 
arbete som kräver hög fysisk ansträng-
ning, dvs dykeriarbete, rök- och kem-
dyk samt mast- och stolparbete

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

Hjälp det blöder! Från teori till klinisk 
praxis. Utbildning om blödningsproble-
matik, 17–18 mars 2011, Johannesbergs 
slott (nära Arlanda)
Program
TORSDAG 17 mars
09.30 Registrering
10.00 Tomas Lindahl: Praktisk blodko-
agulation – den hemostatiska verktygs-
lådan
11.00 Agneta Wikman: Blodcentralens 
komponenter
11.45 Lunch
12.30–13.30 Margareta Hellgren: Ob-
stetrisk blödning. Falldiskussioner
13.45–15.00 Håkan Wallén: Trombocyt-
hämmande läkemedel och kirurgi
15.30–16.45 Jan Holst: Falldiskussioner 
där lokala hemostatika, DDAVP, tran-
examsyra och rVIIa sätts i ett kliniskt 
perspektiv
16.45–18.15 Hjälp det blöder! Interdisci-
plinärt fall
19.00 Middag

FREDAG 18 mars
08.00–09.45 Bengt-Åke Henriksson: 
Traumatisk blödning. Falldiskus- 
sioner
10.15 Bengt-Åke Henriksson, Peter 
Svensson: Nytt nationellt vårdprogram
10.35–11.45 Anders Själander, Peter 
Svensson: Hjälp det blöder! Falldiskus-
sioner
12.00 Peter Svensson, Håkan Wallén: 
Nya preparat, nya bekymmer?
13.00 Sammanfattning och utvärdering
13.15 Lunch och hemresa
Fullständig kursinformation finns att 
hämta via ‹www.ipuls.se› (kurs nr 
20100117)
Anmälan görs till Tommy Capocci, tel 
0702-75 02 35, e-post: tommy.capocci@
octapharma.se eller Annica Håkans-
son, tel 020-31 10 20, e-post:
annica.hakansson@octapharma.se

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