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n nytt om namn

Svenska Läkaresällskapets Jubileums-
pris 2010 har tilldelats Sven Enerbäck, 
professor i medicinsk 
genetik vid Göteborgs 
universitet. Prissum-
man är på 150 000 kr. 

Han får priset för sin 
epokgörande forskning 
inom fettmetabolism 
och fettcellsdifferentie-
ring, där resultaten ut-
över förbättrade be-
handlingsmöjligheter 
vid fetma också belyser uppkomstme-
kanismer för andra viktiga folksjukdo-
mar som åldersdiabetes. n

Sven Enerbäck årets 
Jubileumspristagare

Sven 
Enerbäck

Svensk internmedicinsk förening (SIM) 
har följande nya styrelse: Mikael Köh-
ler (ordförande), Jerker Persson (vice 
ordförande), Leif Lapidus (vetenskap-
lig sekr), Fredrik von Wowern (facklig 
sekr), Björn Andersson (skattmästa-
re), Carl Johan Behre, Åsa Stenberg, 
Patrik Björgård, Lena Bokemark, 
Anette Sandström (ledamöter) samt 
Klas Sjöberg (adjungerad). n 

SIM:s nya styrelse

Ewa Gustafsson, ergonom och medici-
ne doktor vid institutionen för medicin, 

Sahlgrenska akademin i 
Göteborg, får årets 
Torgny Wännströmpris 
för bästa avhandling 
inom området folkhäl-
sovetenskap och/eller 
arbetsrelaterad hälsa 
eller ohälsa.

Hon får priset för sina 
studier om ungdomars 
utslitna tumleder med 

motiveringen »avhandlingen, som med 
ett innovativt angreppssätt undersöker 
metoder för förebyggande av muskulo-
skeletala besvär vid intensiv använd-
ning av informations- och kommunika-
tionsteknik (ICT), visar på epokgöran-
de resultat vad gäller individfaktorn ar-
betsteknik som en möjlig riskfaktor och 
riskindikator för utvecklandet av mus-
kuloskeletala besvär«. 

Ewa Gustafsson mottog priset, som 
är på 250 000 kr, i samband med Svens-
ka Läkaresällskapets årshögtid den 2 
november. n

Prisbelönt avhandling 
inom folkhälsoforskning

Ewa 
Gustafsson

Följande personer har antagits som do-
center vid Hälsouniversitetet i Linkö-
ping: Gunilla Hollman Frisman i 
omvårdnad, Agneta Marcusson i ex-
perimentell plastikkirurgi och Ludek 
Vavruch i neurokirurgi. n

Nya docenter i Linköping

Sten Meurling, Sundsvall, 96 år, död
7 november
Lars-Olof Nilsson, Uppsala, 69 år, död 
19 oktober

Avlidna

n disputationer
25 november, medicin, ssk yrkesmedi-
cin, Göteborgs universitet, kl 09.00, 
hörsal Arvid Carlsson, Medicinarega-
tan 3: Epidemioloical aspects of muscu-
loskeletal pain in the upper body. Ana-
lyzing common and recurrent binary 
outcomes (Anna Grimby-Ekman). Fa-
kultetsopponent: Jonas Björk.

26 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 13.00, föreläs-
ningssalen Äpplet, F4:03, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: Inflam-
matory markers and prognosis in acute 
coronary syndromes (Anna M Jans-
son). Fakultetsopponent: Lars Lind.

26 november, medicinsk vetenskap, 
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, CMM, L8:00, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna: Structure 
and function of microsomal prosta-
glandin E synthase-1 (Sven-Christian 
Pawelzik). Fakultetsopponent: Garret 
A FitzGerald, USA.

26 november, klinisk fysiologi, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, hörsal Arvid 
Carlsson, Academicum, Medicinarega-
tan 3: The effects of stress on atheros-
clerosis in mice (Evelina Bernberg). Fa-
kultetsopponent: Alessandro Barto-
lomucci, USA.

29 november, medicinsk cellbiologi, 
Linköpings universitet, kl 13.00, Lin-
den, ingång 65, Universitetssjukhuset i 
Linköping: What’s in a name? Sub- 
fractioning of common lymphoid pro-
genitors (Sasan Zandi). Fakultetsoppo-
nent: Avinash Bhandoola, USA.

1 december, medicinsk kemi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, KB3A9, KBC: Studies 
of in vivo prostate amyloidosis and  
autoimmune responses towards amy-
loid structures in neurodegeneration 

(Kiran Yanamandra). Fakultetsoppo-
nent: Dina Raveh, Israel.

1 december, medicin, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssalen, Guld-
hedsgatan 10A: Bacterial colonization 
of the neonatal bowel and ileal pouch 
with focus on E coli fitness factors 
(Anna Östblom). Fakultetsopponent: 
Karen Krogfelt, Danmark.

2 december, medicinsk biokemi, Upp-
sala universitet, kl 13.15, sal B42, BMC, 
Husargatan 3: The role of microvascu-
lar pericytes in the generation of pro- 
fibrotic connective tissue cells: investi-
gations in vitro and in reactive tissues 
in vivo (Jakob Karén). Fakultetsoppo-
nent: Gunilla Westergren-Thorsson.

2 december, medicinsk vetenskap, Gö-
teborgs universitet, kl 13.00, V-aulan, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset/
Mölndal: Day surgery. Routines, pain 
and recovery (Metha Brattwall). Fakul-
tetsopponent: Johan Raeder, Norge.

3 december, folkhälsovetenskap, Umeå 
universitet, kl 13.00, sal E04, byggnad 
6E: A more health promoting health 
service. A study on the basis of health 
care professions (Helene Johansson). 
Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

3 december, kirurgi, Umeå universitet, 
kl 13.00, sal B, 9 tr, byggnad 1D, Tand-
läkarhögskolan: Basement membrane 
collagens in pancreatic cancer – novel 
stroma-derived tumor markers and 
regulators of cancer cell growth (Daniel 
Öhlund). Fakultetsopponent: Matthias 
Löhr.

3 december, klinisk immunologi, Upp-
sala universitet, kl 09.15, Rudbecksalen, 
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: CNS-targeted cell thera-
py for multiple sclerosis (Moa Frans-
son). Fakultetsopponent: Tomas Ols-
son.

3 december, mikrobiologi, Uppsala uni-
versitet, kl 13.00, föreläsningssal 
C4:301, BMC, Husargatan 3: Evolution-
ary dynamics of mutation and gene 
transfer in bacteria (Peter A Lind). Fa-
kultetsopponent: J Arjan G M de Visser, 
Nederländerna.

3 december, klinisk bakteriologi, Upp-
sala universitet, kl 13.00, hörsalen, 
Dag Hammarskjölds väg 17: Enterobac-
teriaceae producing extended- 
spectrum beta-lactamases: aspects of 
detection, epidemiology and control 

LKT1047.indd   3004 2010-11-18   14.12



3005läkartidningen nr 47 2010 volym 107

n meddelanden

(Birgitta Lytsy). Fakultetsopponent: 
Håkan Hanberger.

3 december, hand- och plastikkirurgi, 
Linköpings universitet, kl 09.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: On microvascular 
blood flow assessment with the new  
microdialysis urea clearance technique 
(Simon  Farnebo). Fakultetsopponent: 
Ola Collin.

3 december, medicinsk vetenskap, Lin-
köpings universitet, kl 09.00,  Linden, 
Universitetssjukhuset i Linköping: Spe-
cification of unique neuronal sub-types 
by integration of positional and tempo-
ral cues (Daniel Karlsson). Fakultets-
opponent: Jeremy S Dasen, USA.

3 december, farmakologi, Linköpings 
universitet, kl 13.00, Berzeliussalen, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Platelets and airway remodeling. 
Mechanisms involved in platelet- 
induced fibroblast and airway smooth 
muscle cell proliferation in vitro (Ann-
Charlotte Svensson Holm). Fakultets-
opponent: Mikael Adner.

3 december, klinisk medicin, ssk neuro-
biologi, Lunds universitet, kl 09.00, 
Belfragesalen, BMC: Neurogenic and 
inflammatory response in the rodent 
brain following stroke (Ursula Held-
mann). Fakultetsopponent: Michael  
Nilsson.

3 december, klinisk medicin, ssk endo-
krinologi, Lunds universitet, kl 13.00, 
aulan, MFC, ingång 59, Skånes univer-
sitetssjukhus, Malmö: Molecular eti-
ology of Graves’ disease and associated 
ophthalmopathy (Tereza Planck). Fa-
kultetsopponent: Laszlo Hegedüs, Dan-
mark.

4 december, molekylär medicin, Uppsa-
la universitet, kl 09.15, Rudbecksalen, 
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Visualization of protein 
activity status in situ using proximity 
ligation assays (Malin Jarvius). Fakul-
tetsopponent: Hans van Dam, Neder-
länderna. n

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
»Underkastelsen«, en film av Stefan 
Jarl, kommer att visas vid två tillfällen 
under riksstämman i Göteborg, onsda-
gen 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 informell diskussion
Arrangemanget är ett samarbete mel-
lan Läkare för miljön och Svenska Lä-
karesällskapet
För ytterligare information, se 
‹www.lakareformiljon.se›

Svensk förening för kognitiva sjukdo-
mar (SFK), årsmöte torsdagen den 2 de-
cember, kl 17.30, Elite Park Avenue Ho-
tel, Göteborg
18.30 Louise Nygård: Symposium. Akti-
vitetsrelaterad funktionsundersökning
20.00 Eftersits

Södersjukhusets läkarförening, sektion 
inom Stockholms läkarförening, års-
möte torsdagen den 2 december, kl 
16.30, Jägargatan

Hjärnans utveckling under tonåren 
Vilken praktisk nytta har vi av den nya 
kunskapen? Fortbildningsdag fredagen 
den 4 februari 2011, Piperska Muren, 
Stockholm, i arrangemang av Svensk 
förening för ungdomsmedicin
Medverkande: Hugo Lagercrantz, Åke 
Pålshammar och Kristina Berg Kelly
För  information och program, se 
‹www.ungdomsmedicin.blogspot.com›
Anmälan och frågor skickas till Tommy 
Melin (konferensansvarig), e-post:
t.melin@telia.com
Efter fortbildningsdagens slut följer 
föreningens årsmöte

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-
etssjukhus, 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

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
11.00–11.45 Agneta Wikman: Blodcen-
tralens komponenter
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. Falldiskussioner
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
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

Katastrof- och skadehandläggning  
vintertid, kurs 20–26 mars 2011, Riks-
gränsen
Kursen innehåller många praktiska öv-
ningar både inomhus och utomhus. 
Teoretiska föreläsningar och gruppöv-
ningar inkluderar bl a hypotermi, 
kylskador, katastrofhandläggning, ka-
tastrofövning, traumatologi
För ytterligare information, schema 
och anmälan, se ‹www.nll.se› och sök 
»Riksgränsenkursen« eller kontakta 
e-post: 
ann-katrin.fredlund-stalnacke@nll.se 
alternativt fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 14 januari
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