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n nytt om namn

Lena och Per  Sjöbergs forskningsstif-
telse har utsett Christopher Lund-

berg vid An/Op/IVA, 
Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset i Göte-
borg, till mottagare av  
2010 års forskningssti-
pendium på 250 000 kr.

Han får stipendiet 
som stöd för sin forsk-
ning rörande effekter av  
intratekalt naloxon hos 
patienter med svår 

kronisk smärta i samband med långva-
rig medicinering med intratekala  
opioider. n

Stipendium för forskning 
inom anestesiologi

Christopher 
Lundberg

Mohamad Anwar har anställts som 
ST-läkare vid habiliteringskliniken, 
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Följande personer har förordnats som 
AT-läkare vid Skånes universitetssju-
kus, Malmö: Markus Samuelson, 
Henrik Berlin, Vincent Lönngren, 
Eva Tufvesson, Josefin Persson, Su-
sanna Lundh, Loreto Ferrada, Mette 
Kirkelund Truelsen, Andreas Eds-
feldt och Elin Isaksson.
Athina Bampasis är sedan den 1 de-
cember ST-läkare vid rehabiliterings-
kliniken, Blekingesjukhuset. n

På nya jobb

ST-läkarna på ortopedkliniken vid Ka-
rolinska universitetssjukhuset Solna/

Huddinge vill upp-
märksamma det nyin-
stiftade handledarpri-
set »STödet«, som dela-
des ut i samband med 
klinikfesten den 25 no-
vember. 

Vinnare av priset är 
biträdande överläkaren 
Per Lindblom, och 
motiveringen lyder: 

»En engagerad handledare som tar sig 
tid att förklara även i de stressigaste  
situationerna och där ingen fråga känns 
dum.« n

Per Lindblom

Per Lindblom får pris 
för god handledning

Jonas Oldgren är ny  docent i kardio-
logi vid institutionen för medicinska 
vetenskaper, Uppsala universitet. n

Ny docent i Uppsala

Johan Brohult, Bromma, 75 år, död 29 
november
Krister Lagergren, Stockholm, 77 år, 
död 24 november

Avlidna

n disputationer
14 januari, medicinsk vetenskap, Upp-
sala universitet, kl 13.00, Rosensalen, 
Akademiska sjukhuset: Intranasal  
cooling for cerebral hypothermia treat-
ment (Lucian Covaciu). Fakultetsoppo-
nent: Peter Andrews, Skottland.

14 januari, medicinsk vetenskap, ssk 
idrottsfysiologi, Örebro universitet, kl 
13.00, hörsal P2, Prismahuset: Skeletal 
muscle characteristics and physical  
activity patterns in COPD (Gabriella 
Eliason). Fakultetsopponent: Ingrid 
Lundberg. n

Svenska neurologföreningen anordnar 
specialistexamen i neurologi 12–13 maj 
2011 vid neurologiska kliniken, Sahl-
grenska universitetssjukhuset i Göte-
borg. Examinationen innefattar såväl 
skriftligt som praktiskt prov med pa-
tientfall. Föreningen rekommenderar 
starkt att de som i det närmaste full-
gjort sin specialisttjänstgöring eller er-
hållit specialistkompetens de senaste 
tre åren deltar i specialistexamen.

Anmälan om deltagande lämnas  
senast den 20 mars 2010 via e-post till 
examinationskommitténs ordförande 
Sten Fredrikson, neurologiska klini-
ken, Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge, 141 86 Stockholm, e-post:
sten.fredrikson@ki.se

Deltagarplats till examination ges i 
mån av plats i den ordning anmälan re-
gistreras, varför tidig ansökan om del-
tagande rekommenderas. n

Specialistexamen 
i neurologi

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 förutsätter att klini- 
kerna bestrider de kostnader som kan 
vara förenade med deltagandet. Skriv-
ningsavgiften (2 000 kr) faktureras  
respektive hemortsklinik efter delta-
gandet.

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

Kommande Sista
AT-prov  anmälningsdag
25 februari 4 februari
20 maj  29 april
26 augusti 5 augusti
18 november 28 oktober

Provtiden är 5 timmar, kl 09.00–14.00. 
Möjlighet till dispens från den munt- 
liga examinationen kan fås genom med-
sittningar under AT-perioden.  
Anmälnings- och informationsmaterial 
finns att hämta via ‹www.ki.se› under 
»Utbildning/AT«. n

Karolinska institutet, 
AT-prov 2011

Njurförbundets forskningsfond Njur-
fonden delar årligen ut bidrag till veten-
skapliga forskningsprojekt inom njur-
medicin och transplantation.Projekten 
kan ha medicinsk, social eller psyko- 
logisk inriktning och ska bedrivas i Sve-
rige. 2010  års utdelning uppgick till 
700 000 kr. Beredning av inkomna an-
sökningar sker i nära samverkan med 
Svensk njurmedicinsk förening och 
Svensk transplantationsförening

I samband med 2011 års utdelning 
utlyses ett speciellt forskningsbidrag 
på 100 000 kr till Tommy och Gösta 
 Anderssons minne för forskning som 
berör njurtransplantationer med levan-
de donator. Ansökan sker på särskild 
blankett.

Utdelning av Njurfondens 
forskningsbidrag 2011
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Ansökan i 6 exemplar ska vara Njurför-
bundet tillhanda senast den 31 mars 
2011. Ansökan per fax eller e-post  
accepteras i undantagsfall. Om ansö-
kan är författad på engelska ska en 
svensk sammanfattning av projektet 
bifogas ansökan. Ansökningsblankett 
rekvireras från Njurförbundets kansli, 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg, tel 08-
546 405 00, fax 08-546 405 04, e-post:
info@njurforbundet.se eller via  
‹www.njurforbundet.se›. n

Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm 
utlyser bidrag till forskning, resor och 
fortbildning m m som kan sökas av 
verksamma inom barnavården, främst i 
Stockholms län. Föreningen har till än-
damål att verka för en god barnavård 
genom att ekonomiskt stödja kunskaps-
utvecklingen kring uppfödning och 
vård av barn och ungdomar upp till 18 
års ålder. Särskild vikt läggs vid amning 
vad gäller de späda barnen.

Ansökan om bidrag skall innehålla 
uppgifter om den sökandes nuvarande 
verksamhet samt för vilket ändamål 
och med vilket belopp bidrag söks. 
Kostnaderna skall specificeras så långt 
möjligt är. Om bidrag har sökts för sam-
ma ändamål från annat håll skall detta 
anges. Bidrag medges inte till grundut-
bildning.

Ansökan skall vara styrelsens ordfö-
rande Lars Browaldh, Reginavägen 39, 
131 50 Saltsjö-Duvnäs, tillhanda senast 
den 18 februari 2011.
Ansökningsblankett kan hämtas via 
‹www.mjolkdroppen.se›. n
 

Föreningen Mjölkdroppen 
utlyser forskningsbidrag

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 sö-

Stipendium att söka 
för trafikmedicinsk forskning

kas av läkare eller andra personer an-
knutna till sjukvården som redovisat 
ett eller flera betydelsefulla arbeten 
inom det trafikmedicinska området.

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

Under våren 2011 kommer AA-möten 
att hållas för läkare, tandläkare och ve-
terinärer. I de flesta fallen äger mötet 
rum den första tisdagen i varje månad 
(undantag är andra tisdagen i januari 
och juni), det vill säga 11 januari, 1 feb-
ruari, 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni,  
kl 18.30–19.30, Svenska Läkaresällska-
pet, lokal Grottan, Klara Östra Kyrko-
gata 10 i Stockholm.
Anonyma Alkoholister
IDAA

AA-möten för läkare, 
tandläkare och veterinärer

n kalendarium

Svenska läkare mot kärnvapen, års-
möte lördagen den 22 januari, kl 14.00, 
Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, 
Stockholm
15.00–16.00 Töres Theorell: Ledarskap 
och arbetsmiljö i atombranschen –  
aspekter på säkerhet i kärnenergi- och 
kärnvapenproduktion  
Lätt förtäring
För information, kontakta e-post:
meit.krakau@slmk.org

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 »Riks-
gränsenkursen« eller kontakta e-post: 
ann-katrin.fredlund-stalnacke@nll.se 
alternativt fredrik.kjellberg@nll.se
Sista anmälningsdag är den 14 januari

Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsning söndagen den 9 januari, kl 
13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8
Torbjörn Bergh: Provrörsbefruktning 
– en behandlingsmetod värd sitt Nobel-
pris. Historik och akatuella resultat

Kurs i idrottskardiologi, 31 mars–1 
april, Hotel Heden konferens, Göteborg
Målgruppen är allmänläkare med in-
tresse för idrott och fysisk aktivitet, 
kardiologer, kliniska fysiologer, laglä-
kare, intresserade sköterskor och fysio-
terapeuter
Kursen består av föreläsningar och pa-
tientfall samt gruppdiskussioner. Stor 
andel av tiden ägnas åt falldiskussioner
Kursansvariga: Mats Börjesson och Mi-
kael Dellborg
Kursavgiften är 5 200 kr (exkl moms) 
och inkluderar konferensavgift, kurs-
material och lunch
För ytterligare information och anmä-
lan,  se ‹www.corpulmonale.se›
Anmälan kan även göras per post till 
Cor Pulmonale AB, Götabergsgatan 9, 
411 34 Göteborg
Sista anmälningsdag är den 15 februari

Training the trainers, kurs 11–12 april 
eller 13–14 april 2011, Practicum, Uni-
versitetssjukhuset i Lund
Kurserna, som arrangeras i samarbete 
med Royal College of Surgeons, Eng-
land, leds av Rodney Peyton och riktar 
sig till specialister inom kirurgiska spe-
cialiteter och anestesi som undervisar 
och handleder t ex ST-läkare eller är in-
struktörer vid praktiska kurser inom 
sin disciplin
Målsättningen är att förmedla både 
teoretisk och praktisk kunskap om hur 
man skapar optimal utbildningsmiljö 
för praktisk undervisning och träning
Anmälan görs senast den 11 mars till 
Agneta Jacobsson per e-post:
agneta.jacobsson@skane.se eller tel 
046-17 14 94. Eftersom utbildningsma-
terial skickas ut i förväg från England 
måste fullständig postadress anges
För information, kontakta Ingemar 
Ihse, e-post:ingemar.ihse@skane.se

Utbildning för studierektorer, 2–4 maj 
samt 8 juni, Fem små hus, Gamla stan, 
Stockholm
Kursledare: Ingegerd Hoff-Lindahl och  
Hanna Frydén
Deltagaravgiften är 9 900 kr (exkl 
moms)
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.fryden.com›

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
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