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n nytt om namn

Vid Uppsala universitet och Akademis-
ka sjukhuset har läkarutbildningens 
studieråd delat ut pedagogiska priser 
för god klinisk handledning och insat-
ser som syftar till att förbättra kvalite-
ten på läkarutbildningen för läsåret 
2009/2010.

De läkare och handledare som får 
pris är Jakob Johansson, anestesikli-
niken, Jan Sjölin, infektionskliniken, 
samt Nina Cavalli-Björkman vid
onkologkliniken. Bästa kursgivande 
enhet läsåret 2009/2010 blev kursenhe-
ten för urologi. n

Pedagogiska pristagare 
vid Uppsala universitet

Johan Heinius tog emot priset till bästa 
kursgivande enhet vid Uppsala universitet.

Monika Stenkvist Asplund har an-
tagits som docent i ämnet otorino- 
laryngologi vid Uppsala universitet. n

Ny docent i Uppsala

Claes Hofman-Bang, överläkare på 
Danderyds sjukhus, har erhållit hjärt-
klinikens nyinstiftade 
pris »Årets ST-hand- 
ledare«.

Han har framröstats 
med följande motive-
ring: »Claes är en utom-
ordentlig klinisk hand-
ledare, han är mycket 
närvarande, har en otro-
lig klinisk blick och är 
angelägen om att ge ST-
läkarna en bra utbildning. Han får oss 
att känna att våra synpunkter är värde-
fulla. Han tar sig tid och månar om oss 
ST-läkare!«. n

Prisbelönt handledning 
på Danderyds sjukhus

Claes Hofman-
Bang
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Carl  Joel Broberg, Billdal, 92 år, död
5 oktober
Alf Lydén, Lidingö, 92 år, död 29 sep-
tember
Lars-Åke Petersson, Tranås, 68 år, 
död 5 oktober

Avlidna

n disputationer
9 november, klinisk medicin, ssk 
experimentell onkologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallen-
berg Neurocentrum: Genetic poly- 
morphisms, IGF-1, and oral contracep-
tive use in women from high-risk  
breast cancer families (Maria Hen-
ningson). Fakultetsopponent: Per 
Karlsson.

10 november, medicin, ssk yrkesmedi-
cin, Göteborgs universitet, kl 09.00, 
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, 
Medicinaregatan 3: Nerve conduction 
and vibrotactile perception thresholds 
in female computer workers and hand–
arm vibration-exposed male manual 
workers (Helena Sandén). Fakultetsop-
ponent: Britt Larsson.

11 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Hillarp-
salen, Retzius väg 8: Immune mecha-
nisms behind plaque vulnerability: ex-
perimental and clinical studies (Olga 
Ovchinnikova). Fakultetsopponent: 
Christian Weber, Tyskland.

11 november, medicinsk vetenskap, 
Linköpings universitet, kl 09.00, aulan,  
Hälsans hus, Universitetssjukhuset i 
Linköping: Motivational interviewing 
in theory and practice (Lena Lindhe 
Söderlund). Fakultetsopponent: Char-
lotte Silén.

11 november klinisk medicin, ssk der-
matologi, Lunds universitet, kl 09.00, 
Lilla aulan, ingång 59, Skånes universi-
tetssjukhus, Malmö: Contact allergy to 
acrylates (Anhony Goon). Fakultetsop-
ponent: Kristiina Alanko, Finland.

11 november, experimentell klinisk ge-
netik, Lunds universitet, kl 09.00, före-
läsningssal F3, Skånes universitets-
sjukhus, Lund: Molecular and func- 
tional studies of ABL1 and FGFR1  
fusion oncogenes in myeloproliferative 
neo-plasms (Helena Ågerstam). Fakul-
tetsopponent: James C Mulloy, USA.

12 november, medicinsk vetenskap, 
ssk kardiologi, Umeå universitet, kl 

13.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan: 
Ventricular rotation and the rotation 
axis: A new concept in cardiac function 
(Ulf Gustafsson). Fakultetsopponent: 
Alan Fraser, Wales.

12 november, medicinsk vetenskap, 
ssk immunologi, Umeå universitet, kl 
09.00, sal Betula, byggnad 6M,  Norr-
lands universitetssjukhus: Exosomes 
and the NKG2D receptor-ligand  
system in pregnancy and cancer: using 
stress for survival (Malin Hedlund). 
Fakultetsopponent: Susanne Gabriels-
son.

12 november, folkhälsovetenskap, 
Umeå universitet, kl 09.00, sal B, 9 tr, 
byggnad 1D, Tandläkarhögskolan:  
Living close to the edge. Aspects on  
lived, embodied and gendered stress 
during youth (Maria Wiklund). Fakul-
tetsopponent: Charli Eriksson.

12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Samuels-
sonsalen, Tomtebodavägen 6: Psycho-
prophylaxis – antenatal preparation 
and actual use during labour (Malin 
Bergström). Fakultetsopponent: Berit 
Schei, Norge.

12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, L8:00, CMM: Definition of 
genetic and pathogenic mechanisms  
regulating neroinflammation (Amen-
nai Daniel Beyeen). Fakultetsopponent: 
Linda Wicker, England.

12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen R64, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Huddinge: Antitumor 
effect in allogeneic hematopoietic stem 
cell transplantation in patients with  
solid cancer (Réka Conrad). Fakultets-
opponent: Olle Korsgren.

12 november, reproduktiv hälsa, Karo-
linska institutet, kl 13.00, Lilla föreläs-
ningssalen, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Expression and hor-
monal regulation of aquaporins in the 
uterus (Anna Hildenbrand Wachtmeis-
ter). Fakultetsopponent: Per Olov Jan-
son.

12 november, demenssjukdomar/kogni-
tiva störningar, Karolinska institutet, 
kl 09.00, hörsalen, plan 4, Novum,  
Hälsovägen 7, Huddinge: Resource uti-
lization in dementia – a question of  
collaboration (Erik Jedenius). Fakul-
tetsopponent: Kaisu Pitkälä, Finland.
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12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandia-
salen, Astrid Lindgrens barnsjukhus: 
The neural control of rhythmic motor 
sequences (Anke Ninija Karabanov). 
Fakultetsopponent: Eckart Altenmül-
ler, Tyskland.

12 november, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 13.00, Hillarpsalen, 
Retzius väg 8: Studies on emergent and 
spread of antibiotic resistant Strepto-
coccus pneumoniae (Diana Karlsson). 
Fakultetsopponent: Ann-Beth  Jons-
son.

12 november, oftalmiatrik, Karolinska 
institutet, kl 09.00, föreläsningssalen, 
S:t Eriks ögonsjukhus: The cut and  
paste technique. Fibrin tissue adhesive 
in pterygium surgery (Gabor Koranyi). 
Fakultetsopponent: Ulf Stenevi.

12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Rolf Lufts 
auditorium, L1:00, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: Abdominal aor-
tic aneurysm. Gender aspects on risk 
factors and treatment (Emma Larsson). 
Fakultetsopponent: Frank Lederle, USA.

12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.30, aulan, plan 
2, Norrbacka, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Early and later l ife 
mechanisms  in the aetiology of cardio-
vascular disease (Kristiina Rajaleid). 
Fakultetsopponent: Amanda Sacker, 
England.

12 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssal 1, plan 5, hus 18, Danderyds 
sjukhus: Aspects of fatigue in post-polio 
(Gunilla Östlund). Fakultetsopponent: 
Richard Levi.

12 november, öron-, näs- och halssjuk-
domar, Linköpings universitet, kl 09.00, 
Elsa Brändströmsalen, Universitets-
sjukhuset i Linköping: Predictive  
markers for treatment sensitivity in 
head and neck squamous cell carcino-
ma (Lovisa Farnebo). Fakultetsoppo-
nent: Antti Mäkitie, Finland.

12 november, öron-, näs- och halssjuk-
domar, Linköpings universitet, kl 13.00, 
Elsa Brändströmsalen, Universitets-
sjukhuset i Linköping: Oral motor func-
tion, voice, speech and language in 
children with tonsillar hypertrophy in 
relation to surgical outcome (Inger 
Lundeborg Hammarström). Fakultets-
opponent: Anneli Yliherva, Finland.

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen 
ämnar våren 2011, under förutsättning 
av vederbörande sjukvårdshuvudmans 
medgivande, anordna följande fortbild-
ningskurser för distriktsläkare:
1. Sexuell ohälsa en integrerad del av 
allmänmedicinska sjukdomar – sexual-
medicin för distriktsläkare, 17–19 mars,  
Stockholm
Kursledare: Stefan Arver, Cecilia Dhejne 
och Katarina Öberg 
2. Friskbruk, riskbruk och missbruk av 
alkohol, 29 mars, Stockholm,
Kursledare: Sven Wåhlin och Joar Gu-
terstam 
3. Praktisk diagnostik och behandling 
av idrottsskador, 30–31 mars, Stock-
holm
Kursledare: Björn Engström, Göran 
Ygge och Sandra af Winklerfelt
4. Urininkontinens/överaktiv blåsa – 
diagnostik och behandling, 28–29 april, 
internat i Stockholms skärgård
Kursledare: Astrid Lundevall
5. Palliativ medicin, 2–4 maj, internat 
på Visingsö
Kursledare: Inger Fridegren, Torben Ul-
vatne och Ingrid Underskog
6. Ångest, stress – vad gör vi? 11–13 maj, 
Stockholm 
Kursledare: Sandra af Winklerfelt och 
Sergej Andreewitch

Anmälningsblankett skickas auto-
matiskt ut till alla medlemmar i DLF.
Avgiften för kurs 1, 3 och 5 är 5 000 kr, 
kurs 2 kostar 2 500 kr, kurs 4 kostar  
3 750 och kurs 6 kostar 6 250 kr (moms 
ingår i samtliga kursavgifter). Kaffe och 
lunch är inkluderat i de kurser som inte 
sker i internatsform. Obs att kostnad 
för logi och resor tillkommer.

Information om kurserna finns att 
hämta via ‹www.svdlf.se›. Gå in under 
»Provinsialläkarstiftelsen«, skriv ut en 
anmälningsblankett och skicka den till 
nedanstående adress. 

Frågor om kurserna besvaras av An-
ne-Marie Johansson på DLF:s kansli, 
Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08- 
790 33 91, fax 08-790 33 95, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se 
Anmälan skall vara DLF tillhanda 
senast den 24 november 2010.

Fortbildningskurser 
för distriktsläkare

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«. 
Skriv och berätta om personer på nya 
jobb, vilka som fått utmärkelser, stipen-
dier eller forskaranslag. Bifoga gärna ett 
foto. Frågor besvaras av Carin Jacobs-
son, tel 08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 9 november, kl 17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Omskärelse
Medverkande: Ingemar Engström (mo-
derator), Gunnar Göthberg, Yngve Hof-
vander och Jakob Nathanson
Ingen föranmälan krävs
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.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

Konst & läkekonst, föredrag onsdagen 
den 17 november, kl 19.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm
Nära döden – nära livet. Om Erik Axel 
Karlfeldts sjukdom påsken 1913
Föranmälan krävs då antalet platser är 
begränsat. Anmälan görs per e-post:
eva.kenne@sls.se
Efter programmet serveras supé i Säll-
skapets restaurang. Anmälan görs per 
tel 08-411 60 50, 0707-17 51 03 eller 
e-post: lakares.rest@telia.com

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)
För ytterligare information, se  
‹www.sjukgymnastforbundet.se/ 
sektioner/primarvard/Sidor/ 
primarvard.aspx›. Deltagarantalet är 
begränsat till 80
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