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n nytt om namn

Margareta Sanner, psykolog och do-
cent vid institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap vid  
Uppsala universitet,  
har av Livet som Gåva 
tilldelats 2010 års he-
dersutmärkelse för sitt 
stora engagemang för 
donation av organ och 
vävnader.

Hennes vetenskap- 
liga studier under drygt 
20 år har lett till ökad 

kunskap och förståelse för donations-
processen och varit vägledande för de 
informationsinsatser om organdona-
tion som genomförts i Sverige. n

Hedersutmärkelse för  
engagemang i organdonation

Margareta 
Sanner
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Vid Karolinska institutet har som do-
center antagits Pernilla Lagergren i 
vårdvetenskap och Mats Lindblad i 
kirurgi. n

Docenter

Henrik Thorlacius är sedan den 1 ok-
tober professor i kirurgi vid Lunds uni-
versitet, institutionen 
för kliniska vetenska-
per, Malmö. Tjänsten är 
förenad med en befatt-
ning som specialistlä-
kare vid Skånes univer-
sitetssjukhus i Malmö.  

Thorlacius disputera-
de 1996 vid Karolinska 
institutet och blev 2000 
docent vid Lunds uni-
versitet. Åren 2002–2004 var han gäst-
forskare vid Stanford University i  
USA, och blev 2009 som förste svenske 
kirurg invald som hedersmedlem på 
livstid i Society of University Surgeons 
i USA. Han är för närvarande presi-
dent i European Society for Surgical 
Research. n

Ny professor i kirurgi 
vid Lunds universitet

Henrik 
Thorlacius

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

n disputationer
18 november, radiologi, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Grönwallsalen, ingång 
70, Akademiska sjukhuset: Radiological 
studies on hippocampal development: 
Morphological variants and their rela-
tionship to epilepsy (Dragan Bajic). Fa-
kultetsopponent: Kai Ericson.

19 november, arbetslivsinriktad rehabi-
litering, Linköpings universitet, kl 
13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Work-
place social relations in the return-to-
work process (Åsa Tjulin). Fakultetsop-
ponent: William Shaw, USA.

19 november, laboratoriemedicin, ssk 
molekylär medicin, Lunds universitet, 
kl 13.00, föreläsningssalen, Patologihu-
set, ingång 78, Skånes universitetssjuk-
hus, Malmö: Protein kinase C as an 
apoptosis regulator and a potential 
prognostic factor in breast cancer (Gry 
Kalstad Lønne). Fakultetsopponent: 
Fahri Saatcioglu, Norge.

19 november, klinisk medicin, ssk reu-
matologi, Lunds universitet, kl 09.00, 
reumatologiska klinikens föreläsnings-
sal, Skånes universitetssjukhus, Lund: 
Extra-articular rheumatoid arthritis 
risk factors and concequences (Britt-
Marie Nyhäll-Wåhlin). Fakultetsoppo-
nent: Solveig Wållberg Jonsson.

25 november, toraxkirurgi, Göteborgs 
universitet, kl 09.00, Kammaren, Vita 
Stråket 12, 1 tr, Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset: Aortic valve surgery. 
Clinical studies after autograft, homo-
graft and prosthetic valve replacement 
(Obaid Aljassim). Fakultetsopponent: 
Dan Lindblom.

25 november, urologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, Sahlgrens aula, Blå 
stråket 5, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset: Bladder pain syndrome/ 
interstitial cystitis: aspects on outcome 
after intravesical and surgical treat-
ment (Josefine Rössberger). Fakultets-
opponent: Ingrid Ehrén.

26 november, anestesiologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad 
6M, Norrlands universitetssjukhus: 
Methodological aspects on microdial-
ysis sampling and measurement (Per-
nilla Abrahamsson). Fakultetsoppo-
nent: Urban Ungerstedt.

26 november, medicinsk genetik, Upp-
sala universitet, kl 09.15, Rudbecksa-

len, Rudbecklaboratoriet, Dag Ham-
marskjölds väg 20: Sensitive identifica-
tion tools in forensic DNA analysis 
(Hanna Edlund). Fakultetsopponent: 
Niels Morling, Danmark.

26 november, kardiologi, Uppsala uni-
versitet, kl 13.00, Enghoffsalen, ingång 
50, Akademiska sjukhuset: Platelet in-
hibition in coronary artery disease – 
mechanisms and clinical importance: 
Studies with focus on P2Y12 inhibition 
(Christoph  Varenhorst). Fakultetsop-
ponent: Steen Dalby Kristensen, Dan-
mark.

26 november, klinisk epidemiologi, 
Karolinska institutet, kl 09.15, Nanna 
Svartz auditorium, A7:00, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: Epidemi-
ological studies of suicide in patients 
with psychiatric illness (Johan Reut-
fors). Fakultetsopponent: Robin M 
Murray, England.

26 november, kardiologi, Linköpings 
universitet, kl 09.00, aulan, Hälsans 
hus, Universitetssjukhuset i Linköping: 
Between the probe and the pump. An 
experimental study on cardiac per- 
formance analysis based on echocardi-
ography, tissue and laser Doppler (Laila 
Hübbert). Fakultetsopponent: Sven- 
Erik Ricksten.

26 november, medicinsk vetenskap, 
Göteborgs universitet, kl 09.00, Hjär-
tats aula, Sahlgrenska universitetssjuk-
huset: Intervertebral disc regeneration. 
Studies on stem cell niches and cell 
transplantation (Helena Barreto Hen-
riksson). Fakultetsopponent: Jeremy 
Fairbank, England.

26 november, klinisk medicin, ssk onko-
logi, Lunds universitet, kl 09.00, före-
läsningssalen, Alwall-huset, Barngatan 
2A, Skånes universitetssjukhus, Lund: 
Radiotherapy in early breast cancer 
(Fredrika Killander). Fakultetsoppo-
nent: Beatrice Melin.

26 november, klinisk medicin, ssk 
urologi, Lunds universitet, kl 13.00,  
aulan, CRC, ingång 72, Skånes universi-
tetssjukhus, Malmö: Recurrent non-
muscle-invasive bladder cancer.  
Aspects of tumorigenesis diagnosis, 
treatment and prognosis (Sigurður 
Guðjónsson). Fakultetsopponent: Fred-
die Hamdy, England.

26 november, klinisk medicin, ssk 
obstetrik och gynekologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, avd för obstetrik och 
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gynekologi, Skånes universitetssjuk-
hus, Malmö: The use of ultrasound in 
the prediction of endometrial cancer in 
women with postmenopausal bleeding 
(Gina Opolskiene). Fakultetsopponent: 
Christoff Brezinka, Österrike.

27 november, kirurgi, Uppsala universi-
tet, kl 09.00, Grönwallsalen, ingång 70, 
Akademiska sjukhuset: Gastrointesti-
nal physiology and results following  
bariatric surgery (Jakob Hedberg). Fa-
kultetsopponent: Erik Näslund. n

Svensk förening för otorhinolaryngo-
logi, huvud- och halskirurgi anordnar 
under våren 2011 skriftligt prov i öron-, 
näs- och halssjukdomar. Till provet in-
bjuds blivande specialister (ST-läkare 
>4 år) inom ÖNH-sjukdomar.

Skrivningen äger rum fredagen den 
1 april 2011 (kl 09.00–14.00) och kom-
mer att genomföras via Internet på  
hemortskliniken (under överinseende 
av en person som utvalts av respektive 
klinikchef). Deltagare från Stock-
holmsregionen hänvisas till Karolinska 
universitetssjukhuset, Huddinge.

Det skriftliga provet består i regel av 
cirka 30 essäfrågor som ibland är knut-
na till fallbeskrivningar. Skrivningsti-
den är 5 timmar. Rättning sker ano-
nymt, och resultatet meddelas endast 
skrivningsdeltagaren. De rättade  
skrivningarna lämnas ej ut, utan frå-
gorna med svar publiceras direkt efter 
skrivningstidens utgång via 
‹www.orlforum.se›. Föreningen förut-
sätter att klinikerna bestrider de kost-
nader som kan vara förenade med del-
tagandet. Skrivningsavgiften (2 000 kr) 
faktureras respektive hemortsklinik 
efter deltagandet.

Anmälan görs senast den 14 januari 
2011 per e-post: info@orlforum.se
Utförliga föreskrifter finns att hämta 
via ‹www.orlforum.se›, där även tidiga-
re skrivningar återfinns. Vid eventuella 
frågor, kontakta Agneta Wittlock,  
e-post: Agneta.Wittlock@ki.se eller tel 
08-585 873 53. n

Specialistexamination 
i ÖNH-sjukdomar

n kalendarium
Göteborgs Läkaresällskap, onsdags-
möte den 24 november, kl 18.30, hörsal 
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3, Göteborg
Sonja Sheridan: Barns tidiga lärande
Samkväm

Svensk förening för palliativ medicin, 
SFPM-Väst, höstmöte onsdagen den 24 
november, kl 13.00–16.15, Kungsbacka 
Närsjukhus
Gunnar Eckerdal: Presentation av sats-
ningen på processägare inom Onkolo-
giskt Centrum – vad kan vi göra för att 
den satsningen också skall förbättra 
den palliativa vården?
Gunnar Lengstrand: Okänd primär-
tumör – förekomst, diagnostik, be-
handling. När och hur bidrar de pallia-
tiva teamen? 
För mer information och anmälan, kon-
takta e-post: 
gunnar.eckerdal@lthalland.se

Stockholms läkarförenings sektioner, 
kommande årsmöten 2010:
• Danderyds sjukhus läkarförening, tis-
dagen den 30 november, kl 17.00, före-
läsningssalen, plan 5, hus 18
Inbjuden föreläsare: Lars Rekke, styrel-
seordförande, Danderyds sjukhus
• Karolinska universitetssjukhusets 
läkarförening, tisdagen den  7 decem-
ber, kl 18.00, Läkarförbundet, Villa- 
gatan 5 
• Läkarföreningen på Capio S:t Görans 
sjukhus, tisdagen den 14 december, kl 
17.30, hörsalen
Efter mötet berättar vd Britta Wallgren 
om varför man som läkare ska arbeta 
på Capio S:t Görans sjukhus

»Underkastelsen«, en film av Stefan 
Jarl, kommer att visas vid två tillfällen 
under Medicinska riksstämman i Göte-
borg, onsdagen den 1 december, kl 
14.00, H1 (245), och torsdagen den 2  
december, kl 11,00, F1 (250). Filmen är 
1,5 timme lång och följs av en kort in-
formell diskussion
Arrangemanget är ett samarbete mel-
lan Läkare för miljön och Svenska Lä-
karesällskapet
För ytterligare information, se 
‹www.lakareformiljon.se›

Kristna läkare och medicinstudenter 
(KLM), samling onsdagen den 1 decem-
ber i samband med Medicinska riks-
stämman, Lutherska missionskyrkan, 
Vasagatan 2B, Göteborg
Program
18.30 Enkel måltid till självkostnads-
pris (studenter gratis)
19.15 Sven Anders Johansson, Martin 
Wahl: Arbete som läkare under jord-
bävningskatastrofen i Haiti
21.00 Andakt
För ytterligare information, kontakta 
e-post: info@klm.s.se eller ring tel 
0705-432416
Ingen föranmälan krävs

Sveriges kvinnliga läkares förening 
(KLF), symposium i anslutning till 
Svenska Läkaresällskapets riksstämma 
i Göteborg, torsdagen den 2 december, 
kl 08.30, sal G1
Snacka går ju – hur ser det egentligen ut 
med jämställdheten i vården?
Medverkande: Gertrud Åström, Eva 
Nilsson Bågenholm, Harriet Wallberg-
Henriksson
Moderatorer: Mia Fahlén och Lena 
Åberg
Karolina Widerström-föreläsning
Agneta Stark: I vems händer? Vårdens 
framtid i genusperspektiv

Medicinhistoriska aspekter på sjukdo-
mar och ohälsa hos mannen, seminari-
um onsdagen den 8 december, kl 13.00–
16.00, sal F-1, Blocket, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
Program
Peter M Nilsson: Inledning och väl-
komsthälsning
Gunnar Broberg: Synen på manlig styr-
ka och svaghet i historien – några ned-
slag 
Tomas Gustafsson: Män under krigs-
stress – exemplet FN-svenskar i Kongo 
1960–1964 
Dick Killander: Mäns cancersjukdomar 
Sven-Axel Månsson: Manlig sexualitet 
– lust och olust
Herman Holm: Psykisk ohälsa och miss-
bruk hos män
Peter M Nilsson: Män och hjärt–kärl-
sjukdom – en 1900-talsepidemi 
För ytterligare information, kontakta  
Märta Granbohm, e-post:
marta.granbohm@med.lu.se eller tel 
046-17 33 01

Kurs i leukemigenetik, onsdagen den
26 januari, kl 10.00–16.00, Belfragesa-
len, BMC, Lund
Svensk förening för medicinsk genetik 
(SFMG) anordnar en endagskurs med 
inriktning på genetisk diagnostik vid 
neoplastiska benmärgssjukdomar 
Kursen riktar sig främst till sjukhusge-
netiker och kliniska genetiker samt he-
matologer och barnonkologer under ut-
bildning
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta e-post:
samuel.gebre-medhin@med.lu.se

Telomere biology in health and disease 
– a crystal ball for the future? Berzelius 
symposium 85, May 25–27 2011, Stock-
holm, arranged by the Swedish Society 
of Medicine and Journal of Internal 
Medicine
For further information and prelimina-
ry program, see ‹www.sls.se›
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