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n nytt om namn

Gisela Dahlqvist, professor och över-
läkare vid barnkliniken på Norrlands 
universitetssjukhus i 
Umeå, har belönats  
med Svenska Läkare-
sällskapets etikpris, 
Hippokratespriset.

Hon får priset för sitt 
outtröttliga arbete med 
att uppmärksamma 
och levandegöra etiska 
frågeställningar i den 
kliniska vardagen.

Sedan lång tid har Gisela Dahlqvist 
engagerat sig i etiska frågor i sin verk-
samhet som barnläkare, och är en pion-
jär inom etikundervisningen för såväl 
läkarstudenter som kliniskt verksam-
ma kolleger och vårdpersonal. Priset 
delades ut den 2 november i samband 
med  Läkaresällskapets årshögtid. n

Gisela Dahlqvist belönas 
med Hippokratespriset 2010

Gisela  
Dahlqvist

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Per Gustafson i infektions-
sjukdomar, Gustav Mattiasson i neu-
rovetenskap och Anders Nordqvist i 
ortopedi. n

Nya docenter i Lund

Medicine doktor Axel Hirsch pris 2010 
går till Christer Betsholtz, professor i 

vaskulär  biologi vid in-
stitutionen för biokemi 
och biofysik, Karolins-
ka institutet. Han får 
priset för en serie inter-
nationellt uppmärk-
sammade och ofta cite-
rade uppsatser om hur 
blodkärl bildas, så  
kallad angiogenes.

Priset delas årligen ut 
av Karolinska institutets styrelse för 
forskning som »belöning för en av 
svensk forskare publicerad vetenskap-
lig skrift av högt värde«. n

Pris för nydanande kunskap 
om hur blodkärl bildas

Christer 
Betsholtz
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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

Gustav Levay, Göteborg, 88 år, död 14 
oktober

Avliden

n disputationer
12 november, medicinsk vetenskap, 
Göteborgs universitet, kl 13.00, Kam-
maren, Blå stråket 5, Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset/Sahlgrenska:  
Cardiovascular risk factors and compli-
cations in type 1 and type 2 diabetes 
(Katarina Eeg-Olofsson). Fakultetsop-
ponent: Anders Ekbom.

12 november, kirurgi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carls-
son, Academicum, Medicinaregatan 3: 
Prostanoids and colorectal cancer (An-
nika Gustafsson Asting). Fakultetsop-
ponent: Anita Sjölander.

12 november, laboratoriemedicin, ssk 
yrkes- och miljömedicin, Lunds univer-
sitet, kl 09.15, föreläsningssal 3, Skånes 
universitetssjukhus, Lund: Gene- 
environment  interactions for arsenic 
metabolism and metal-related oxida- 
tively generated DNA damage (Karin 
Engström). Fakultetsopponent: Rajiv 
Kumar, Tyskland.

12 november, dermatologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.15, Segerfalksalen, BMC, 
Sölvegatan 19: Aspects of microbial in-
fluence on skin disease (Andreas  
Sonesson). Fakultetsopponent: Ulf 
Meyer-Hoffert, Tyskland.

13 november, medicinsk vetenskap, ssk 
geriatrik, Umeå universitet, kl 09.00, 
aulan, Vårdvetarhuset: Blood pressure 
in advanced age – with focus on epide-
miology, cognitive impairment and 
mortality (Lena Molander). Fakultets-
opponent: Miia Kivipelto.

15 november, epidemiologi, Karolinska 
institutet och Makerere University, kl 
10.00, Davis Lecture Theatre, Mulago 
Hospital, Kampala, Uganda: Cervical 
carcinoma in Kampala, Uganda, and 
the relationship with human immuno-
deficiency virus and human papilloma-
virus infections (Michael Odida). Fa-
kultetsopponent: Lars J Vatten, Norge.

15 november, medicinsk vetenskap, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal 
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Physiotherapists in 
Afghanistan. Exploring, encouraging 
and experiencing professional develop-
ment in the Afghan development con-

text (Jenny Wickford). Fakultetsoppo-
nent: Dennis Beach.

16 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandia-
salen, Q3:01, Astrid Lindgrens barn-
sjukhus: Studies on Labisia pumila var 
alata extract with phytoestrogenic  
effects: impact on biological activities 
and gene expression (Fazliana Mansor). 
Fakultetsopponent: Björn Zethelius.

17 november, medicinsk vetenskap, ssk 
obstetrik och gynekologi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, Bergasalen, institutio-
nen för omvårdnad: Reproductive 
health outcomes in rural Vietnam, and 
perspectives by pregnant women and 
health professionals on determinants 
of pregnancy related risks (Sophie Gra-
ner). Fakultetsopponent: Elisabeth 
Darj.

18 november, infektionssjukdomar, 
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalk-
salen, Wallenberg Neurocentrum, Söl-
vegatan 17: D-arabinitol in the diagno-
sis of invasive candidiasis (Guðrún Sig-
mundsdóttir). Fakultetsopponent: 
Christina Wennerås.

19 november, kirurgi, Umeå universi-
tet, kl 13.00, aulan, Sundsvalls sjukhus: 
Parastomal hernia: Clinical studies on 
definitions and prevention (Arthur Jä-
nes). Fakultetsopponent: Torbjörn 
Holm.

19 november, medicinsk vetenskap, ssk 
medicin, Umeå universitet, kl 09.00, sal 
B, 9 tr, byggnad 1D, Tandläkarhögsko-
lan: Neurocognitive and endocrine dys-
function in women with exhaustion 
syndrome (Agneta Sandström). Fakul-
tetsopponent: Marie Åsberg.

19 november, klinisk epidemiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Rydbergs-
ka rummet, H2:00, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Solna: Emergency care 
seeking behaviour in relation to pa-
tients’ and providers’ perceptions and 
attitudes (Ann-Sofie Backman). Fakul-
tetsopponent: Maaret Castrén.

19 november, epidemiologi, Karolinska 
institutet, kl 09.00,  Äpplet, akutklini-
ken, F4:04, Karolinska universitets-
sjukhuset, Solna: Cardiovascular co-
morbidity in rheumatoid arthritis (Ma-
rie Holmqvist). Fakultetsopponent: 
Alan Silman, England.

19 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, thorax- 
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aulan, Karolinska universitetssjukhu-
set, Solna: Endothelin-1 in the regula-
tion of vascular function and glucose 
metabolism in insulin resistance (Alex-
ey Shemyakin). Fakultetsopponent: 
Per-Anders Jansson.

19 november, hand- och plastikkirurgi, 
Linköpings universitet, kl 09.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Differentiation of 
human dermal fibroblasts and applica-
tions in tissue engineering (Pehr Som-
mar). Fakultetsopponent: Anders Lin-
dahl.

19 november, ortopedi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/Mölndal: Ana-
lysis of body motions based on optical 
markers. Accuracy, error analysis and 
clinical applications (Roy Tranberg). 
Fakultetsopponent: Nerrolyn Ram-
strand.

19 november, folkhälsovetenskap, 
Lunds universitet, kl 13.00, Jubileums-
aulan, Medicinskt forskningscentrum, 
ingång 59, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö: Adverse reactions after vacci-
nation and allergen-specific immun-
otherapy. Contact allergy to aluminium 
and itching nodules (Eva Netterlid). Fa-
kultetsopponent: Birger Trollfors.

19 november, folkhälsovetenskap, 
Lunds universitet, kl 09.00, Jubi-
leumsaulan, Medicinskt forsknings-
centrum, ingång 59, Skånes universi-
tetssjukhus, Malmö: Enhance your 
workplace! A dialogue tool for work-
place health promotion with a saluto-
genic approach (Petra Nilsson). Fakul-
tetsopponent: Lotta Dellve.

20 november, endokrinologi och diabe-
tologi, Uppsala universitet, kl 09.15, 
Enghoffsalen, ingång 50, Akademiska 
sjukhuset: Expression of neuroendo-
crine markers in normal and neoplastic 
tissue with an emphasis on ghrelin and 
obestatin (Malin Grönberg). Fakultets-
opponent: Mauro Papotti, Italien. n

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 16 november, kl  17.30, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Dyslexi
Medverkande: David Finer (moderator), 
Mats Myrberg, Juha Kere m fl
Ingen föranmälan krävs
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Göteborgs Läkaresällskap, onsdags-
möte den 17 november, kl 18.30, hörsal 
Arvid Carlsson,  Medicinaregatan 3, 
Göteborg
Små barn är kompetenta förhandlare
Föredragshållare: Torgeir Alvestad
Samkväm

Epidemiology for Health (EpiHealth), 
öppen dag onsdagen den 17  november, 
sal F-1, Blocket, Skånes universitets-
sjukhus, Lund
Målgruppen är personer intresserade 
av verksamheten inom EpiHealth, re-
presentanter från företag, organisatio-
ner, landsting och institutioner
Program
09.30 Samling
10.00 Peter M Nilsson: Inledning
10.10 Peter M Nilsson: Lägesrapport om 
utvecklingen av EpiHealth. Samarbete 
med LifeGene, BBMRI.se och andra 
forskningsaktörer. Öresundssamarbete 
Externa samarbeten
Moderator: Peter M Nilsson
10.30 Gunnar Engström: Företag. Epi-
demiologi inom AstraZeneca
10.50 Katarina Steen Carlsson: Institu-
tet för Hälsoekonomi (IHE) i Lund  
11.10 Karin Källén: Samarbete med So-
cialstyrelsens register
11.30 Joyce Carlson, Peter M Nilsson: 
Biobanksfrågor i Skåne
11.50 Mats Bohgard: Lunds Tekniska 
Högskola, en projektpartner 
12.10–12.15 Peter M Nilsson: Kort sam-
manfattning av förmiddagen
Pågående projekt
Moderator: Maria Albin
13.00 Sölve Elmståhl: EpiHealth –
screeningprojektet 
13.30 Bo Hedblad: Kardiovaskulär epi-
demiologi
14.00 Martin Englund: MORSE och rö-
relseapparaten
14.30–15.00 Anna Rignell-Hydbom: 
Arbets- och miljömedicin   
15.15 Håkan Olsson: Cancerforskning
15.45–16.15 Emily Sonested: Nutritions-
forskning
Anmälan görs per e-post:  
Jenny.Molested@med.lu.se
Deltagandet är kostnadsfritt
För ytterligare information, se
‹www.med.lu.se/epihealth›

Sjukskrivningsaudit 2010 – inriktning 
fibromyalgi och likartade smärttill-
stånd – erbjuds verksamheter inom all-
män-, smärt- och rehabvård i Stock-
holms läns landsting för att underlätta 
behandling och rehabilitering för  
patienter med fibromyalgi och likarta-
de smärttillstånd och öka patientsäker-
heten för gruppen

Genom sjukskrivningsauditen får läka-
re och annan personal (t ex sjukgym-
nast och kurator) som ansvarar för om-
händertagandet av patienter med fibro-
myalgi och likartade smärttillstånd
•  ökad kunskap och bättre helhetsbild 

över omhändertagandet av patienter 
med långvarig smärta

•  stöd att effektivisera och förbättra 
behandlings- och sjukskrivningspro-
cessen

•  ersättning till verksamheten för del-
tagande

Sjukskrivningsaudit – inriktning fibro-
myalgi – startar den 22 november
Anmälan görs senast den 18 november  
via ‹www.janusinfo.se/minerva/ 
ShowCourse.aspx?Id=1261› eller
‹www.produktionssamordning.se›
För mer information, kontakta Inger 
Dahlbom, e-post: inger.dahlbom@sll.se 
eller tel 070-484 00 67, Britt Arrelöv, tel 
070-484 11 66

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 352:a ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 25 november, kl 18.30, å 
Sjöofficerssällskapets lokaler i Karls-
krona
Otto Cars: Mikrobernas motståndsrö-
relser
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com
För ytterligare information, kontakta 
e-post: rickard.eitrem@ltblekinge.se

Informationssystem för vaccinationer/
vaccinationsregister, europeisk konfe-
rens 7–8 december, Svenska Läkare-
sällskapet, Stockholm
Syftet med mötet är att diskutera ut-
veckling och användning av vaccina-
tionsregister
Medverkande är experter inom folkhäl-
sa, epidemiologi, juridik och informatik 
från Europa och USA  
Ur programmet:
 •  Utveckling av informationssystem för 

vaccinationer i Europa och i USA
•  Användning av register – i vården och 

för uppföljning av vaccinationspro-
gram  

• E-hälsa och vaccinationsregister
•  Europeiskt samarbete för utveckling 

av vaccinationsregister 
Konferensen arrangeras av Smitt-
skyddsinstitutet och Svenska Läkare-
sällskapet med stöd från Europeiska 
kommissionen
För detaljerat program, information 
och anmälan, se <www.smi.se/eciis>

n FLER AKTUELLA DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se
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