n meddelanden

n nytt om namn
Ny professor i Umeå
Anders Behndig har anställts som
professor i oftalmiatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.
Han blev specialist i
ögonsjukdomar 1993
och överläkare vid
Norrlands universitetssjukhus 2000.
2001 disputerade han
vid Umeå universitet på
en avhandling om proAnders
teinet superoxidBehndig
dismutas (SOD1) i ögat,
och blev 2004 docent i
oftalmiatrik. 2007 blev han adjungerad
universitetslektor i Umeå, och har
sedan juni 2010 varit adjungerad professor.
Behndig leder en forskargrupp som
utöver SOD1:s roll vid sjukdomar i ögat
också studerar effekter av läkemedel,
framför allt pupillvidgande, vid ögonoperationer samt behandlingsstrategier mot keratokonus, en ärftlig ögonsjukdom som innebär att hornhinnan
förtunnas och börjar bukta utåt.
Sedan 2010 är Anders Behndig ordförande i Sveriges ögonläkarförening. n

Docentur
Gunilla Brodda Jansen har blivit antagen som docent i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet. n

På nya jobb
Jan-Håkan Jansson har anställts som
adjungerad professor i kardiologi vid
institutionen för folkhälsa och klinisk
medicin, Umeå universitet.
Anna Höglund, Ingeborg Kvig Rydningen och Mattias Jonsson har förordnats som ST-läkare vid kirurgkliniken, Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Vid Örnsköldsviks sjukhus har som
överläkare anställts Erik Nilsson
inom ögonsjukdomar, Anneli Brändström inom barn- och ungdomspsykiatri samt Marie Fredriksson inom
barn- och ungdomsmedicin. n

Avlidna
Gun Agrup, Lund, 80 år, död 23 januari
Lennart Hammar, Linköping, 88 år,
död 20 januari
Eva Johanson, Tomelilla, 86 år, död 11
januari
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Kurt Ingemar Stenbjelke, Staffanstorp, 78 år, död 9 januari
Magnus Wall, Uppsala, 72 år, död 12
januari

n disputationer
Umeå universitet
24 februari, kl 09.00, sal E04, byggnad
6E, Norrlands universitetssjukhus.
Maria Sehlstedt: Respiratory effects of
particulate matter air pollution –
studies on diesel exhaust, road tunnel,
subway and wood smoke exposure in
human subjects. Fakultetsopponent:
Steffen Loft, Danmark.
Karolinska institutet
18 februari, kl 09.00, föreläsningssalen
R64, Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge. Helen Dahl: Evaluation and
clinical application of ethyl glucuronide
and ethyl sulphate as biomarkers for recent alcohol consumption. Fakultetsopponent: Anders Isaksson.

18 februari, kl 09.00, sal Petrén, Nobels
väg 12B. Jingmei Li: Genetic determinants of breast cancer risk. Fakultetsopponent: Kirsten B Moysich, USA.
18 februari, kl 09.00, föreläsningssal
M63, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Cecilia Strömberg:
Aspects of treatment of common bile
duct stones. Fakultetsopponent: Peter
Naredi.
lunds universitet
17 februari, kl 09.00, föreläsningssalen,
ingång 78, Skånes universitetssjukhus,
Malmö. Johanna Ekström: Diversity of
skin infections. Fakultetsopponent:
Jan Albert. n

SLF:s fullmäktigemöte 2011
Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte äger rum den 13 april, kl 18.00,
i klubbvåningen på Sveriges läkarförbund, Villagatan 5. Närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt vid mötet har föreningens samtliga medlemmar. Rösträtt har
dock endast fullmäktige.
Motioner, väckta av sektion eller föreningsmedlem, skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 mars under adress:
Box 5610, 114 86 Stockholm.
Föredragningslista och övriga handlingar kommer att tillställas fullmäktige två veckor före mötet. n

n FLER AKTUELLA DISPUTATIONER
Se Lakartidningen.se

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 22 februari, kl 18.00,
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Hormonbehandling i klimakteriet –
från panik till vett och sans
Medverkande: Inger Sundström Poromaa, Angelica Lindén Hirschberg, Kerstin Nilsson och Marie Bixo
Sammankomsten kan även följas via
‹www.sls.se›
Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 23 februari, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3
Matförsärjning i äldreomsorgen, till
långvården och sjukvården
Medverkande: Mats Erik Nilsson och
Elisabeth Rothenberg
Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin (SSRM), årsmöte 18–19 mars,
Uppsala
För information, se ‹www.ssrm.se›
Svensk epidemiologisk förening (SVEP)
och Svensk förening för neonatologi anordnar möte om perinatal epidemiologi, torsdagen den 10 mars, föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Program
10.00 Samling
10.30 Eva Andersson, Lars Björklund:
Välkomna
Moderator: Jonas Ludvigsson
10.40 Gunnar Sjörs: PNQ – ett nationellt
perinatalt kvalitetsregister med huvudinriktning mot neonatalvård
11.00 Karin Källén: Perinatal revision
Syd – fördelar med en sammanhållen
obstetrisk och neonatal databas
11.20 Olle Stephansson: Medicinska födelseregistret
11.40–12.20 Högtidsföreläsning
Michael Kramer: Breast is best
13.20 Sophie Berglund: Svår syrebrist
orsakad av suboptimal vård under förlossningen
13.40 Boubou Hallberg: Kylbehandling
efter förlossningsasfyxi
14.00 Anna-Karin Edstedt-Bonamy:
Kardiovaskulära och metabola seneffekter av för tidig födelse
14.20 Karin Källén, Fredrik Serenius:
Extremely Preterm Infants in Sweden
Study (EXPRESS) – metodologi och resultat
14.50 Jonas Ludvigsson: Avslutning
15.00–16.00 SVEP:s årsmöte
Anmälan till mötet görs via ‹http://
perinatal2011.surveyconsole.com›
För information, kontakta e-post:
jonasludvigsson@yahoo.com
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