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n nytt om namn

Anders Björklund, professor och 
hjärnforskare vid Lunds universitet, 
har valts in i amerikanska National 
Academy of Sciences 
som en av arton icke-
amerikanska medlem-
mar för 2011. Han följer 
därmed i fotspåren på 
Albert Einstein, Tho-
mas Edison och Robert 
Oppenheimer när han 
väljs in i den anrika 
akademin som syftar 
till att främja veten-
skap och teknik.

Anders Björklund har varit aktiv vid 
Lunds universitet sedan mitten på 
1960-talet, och är mest känd för sina 
banbrytande experiment som ledde till 
nervcellstransplantationer på parkin-
sonpatienter 1987. Testen visade för 
första gången att transplanterade 
hjärnceller från foster kan överleva och 
fungera i den mänskliga hjärnan. Upp-
täckten har legat till grund för den 
framgångsrika parkinsonforskningen 
vid Lunds universitet, som i dag är le-
dande i utvecklingen av nya terapier för 
sjukdomen. n

Lundaprofessor invald 
i forskningens Hall of Fame
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Vid Umeå universitets medicinska fa-
kultet har som docenter antagits 
Bethany van Guelpen i experimentell 
patologi samt Ingrid Liljelind i yrkes- 
och miljömedicinsk forskning. n

Nya docenter i Umeå

I samband med det kardiovaskulära 
vårmötet, som nyligen hölls i Örebro, 

tilldelades Mårten
Rosenqvist ett nyin-
stiftat stipendium för 
forskning som syftar 
till att förebygga stroke. 
Stipendiet, som är på 
100 000 kr, delas  
ut av läkemedelsföreta-
get Boehringer Ingel-
heim.

Mårten Rosenqvist 
är professor i kardiologi 

och verksam vid Södersjukhuset i 
Stockholm. Pengarna ska användas till 
att screena 75-åringar för förmaksflim-
mer, som ger en kraftigt ökad risk att 
drabbas av stroke. n

Nyinstiftat stipendium 
för forskning om stroke

Mårten 
Rosenqvist

Björn Almé, Farsta, 66 år, död 19 april
Kerstin Erlandsson, Braås, 75 år, död 
14 maj
Lennart Noring, Solna, 66 år, död 16 
april
Agneta Ullman, Växjö, 68 år, död 7 
april

Avlidna

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n kalendarium
Utbildning för studierektorer, 31 au-
gusti–2 september samt 29 september, 
Fem små hus, Gamla stan, Stockholm
Utbildningen fokuserar dels på utveck-
ling i din egen roll, dels på utveckling av 
strukturen för läkares ST
Deltagaravgiften är 9 900 kr (exkl 
moms)
Kursledare: Ingegerd Hoff Lindahl och 
Hanna Frydén
Utbildningen är granskad och godkänd 
av IPULS. Fullständig utbildningsbe-
skrivning finns att hämta via 
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr: 20110054)

European Federation of Neurological
Societies, EFNS, 15th congress, Sep-
tember 10–13, Budapest, Hungary
For further information, see
‹http://www2.kenes.com/efns/pages/
home.aspx› 

Basal interaktiv endo- och laparosko-
pisk kirurgi i simulatormiljö, kurs med 
start den 12 september (omfattar 5, 3 
eller 2 dagar), Simulatorcentrum, 
CAMST, Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge
Målgruppen är ST-läkare i kirurgi i 
början av utbildningen
Kursansvariga: Ann Kjellin, e-post:
 ann.kjellin@karolinska.se och Lars 
Enochsson, e-post:
lars.enochsson@karolinska.se
För ytterligare information, kontakta 
Radmila Mrnjevica, tel 08-585 823 72, 
e-post: 
radmila.mrnjevica@karolinska.se
Sista anmälningsdag är måndagen den 
29 augusti

12th International congress of human 
genetics (ICHG 2011), October 11–15,  
Montreal
For further information, see ‹http://
www.ichg2011.org/›

Dykerimedicinkurs på Maldiverna,
15–29 oktober (veckorna 42–43)
Kursledare: Hans Örnhagen
För ytterligare information, kontakta 
e-post: Cecilia.olegard@aniv.gu.se eller 
se ‹www.divemed.net›

Vad gör vi med döden? Vad gör döden
med oss? Konferens 11–12 november, 
Sigtuna, i arrangemang av Hälsobe-
främjarna och Sigtunastiftelsen
Program
FREDAG 11 november
09.00 Samling
09.45 Rolf Nordemar: Välkommen. Pre-
sentation av Hälsobefrämjarna
10.00 Mikael Kurkiala: Döden i vår sam-
tidskultur
11.00 Tomas Sjödin: Vad gör döden med 
oss?
12.00 Middagsbön i kapellet
12.15 Lunch
13.30–15.00 Samtal i små och stora 
grupper
Moderator: Lars Björklund
15.30 Maria Liljas Stålhandske: Riter, 
normer och känslor kring död och be-
gravning

LÖRDAG 12 november
08.30 Kristina Nordemar: Musikmedi-
tation
09.00 Ingrid Underskog: Vad gör vi med 
döden?
10.30–12.00 Samtal i små och stora 
grupper
Moderator: Lars Björklund
12.00 Middagsbön
12.15 Lunch
13.30 Rolf Nordemar: Vad har vi varit 
med om? Reflektioner och samman-
fattning
14.00–15.00 Dan-Erik Sahlberg: Hop-
pets horisont – evighetslängtan i sam-
tida sånger
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sigtunastiftelsen.se› eller 
ring tel 08-592 589 85
Sista anmälningsdag är den 20 oktober

2011 års flygläkarkurser genomförs i 
Stockholm av Aleris Flyg- och dyk-
medicinskt centrum i samverkan med 
Transportstyrelsen
Kurserna omfattar grundläggande och 
avancerad flygmedicin och genomförs i 
enlighet med europeiska bestämmelser
Grundläggande kurs omfattar egenstu-
dier i egen takt (<40h) samt teoriskede 
22–30 oktober
Avancerad kurs 12–20 november
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.flygdykmed.se›

LKT1122_23.indd   1277 2011-05-25   09.23


