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n nytt om namn

Emmanuelle Charpentier, forsk-
ningsledare vid Laboratory for Molec-
ular Infection Medicine Sweden 

(MIMS), Umeå univer-
sitet, tilldelas 2011 års 
Fernströmpris till yng-
re, särskilt lovande och 
framgångsrika forska-
re. Hon får priset för sin 
framstående forskning 
inom området mikro-
biell patogenes. 

Emmanuelle Char-
pentier var en av de 
första unga gruppledar-

na som 2008 rekryterades till den nya 
nationella forskningsenheten MIMS, 
Laboratory for Molecular Infection 
Medicine Sweden. Hon är uppväxt i 
Frankrike och disputerade vid Univer-
sité Pierre et Marie Curie i Paris. Efter 
post doc-vistelser i USA och en period 
som gruppledare vid Max F Perutz 
Laboratories, University of Vienna, i 
Österrike kom hon till Umeå universi-
tet och MIMS vid årsskiftet 2008/2009.

Hennes forskningsintresse är inrik-
tat på hur sjukdomsframkallande bak-
terier kan anpassa sig till värdorganis-
mens immunförsvar och de molekylära 
mekanismer som bidrar till antibioti-
karesistens, virulens och patogenes hos 
grampositiva bakterier, särskilt Strep-
tococcus och Listeria. n

Umeås Fernströmpris 
till infektionsforskare

Emmanuelle
Charpentier

AT-läkarna med block i Hu-
diksvall och Hudiksvall–Boll-
näs har utsett Gunnar Silfors 
vid psykiatriska mottagningen 
till 2011 års AT-handledare för 
visat engagemang.

Jörgen Nilsson vid medi-
cinkliniken får priset för årets 
AT-stöd. Båda priserna går till 
läkare som genom sitt arbete 
bidrar till att främja utbildning 
och arbetsmiljö för AT-läkare.
Förutom äran får pristagarna 

var sitt diplom och en spa-weekend för 
två personer. n

Gunnar
Silfors

Jörgen 
Nilsson

Pris för pedagogiska
insatser i Hudiksvall

Riadh Sadik har antagits som docent
 i medicin, särskilt gastroenterologi, 
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet. n

Ny docent i Göteborg

Sten Jansa, Bromma, 75 år, död 7 juni
Nils Erik Lindberg, Stocksund, 84 år, 
död 10 juni
Helena Sejak, Sköndal, 87 år, död 3 
juni
Björn Svensson, Täby, 70 år, död 2 juni

Avlidna

n kalendarium
Seminarium om att identifiera och be-
handla tortyröverlevare, lördagen den 
27 augusti, kl 14.30–16.15, Stora hörsa-
len, Capio S:t Görans sjukhus, Stock-
holm
Program
Hur ska tortyröverlevare och krigs-
traumatiserade få vård inom  Stock-
holms läns landsting?
Bengt Westerberg: Inledning
Hans Peter Söndergaard: Posttrauma-
tisk stress
Rolf Nordemar: Smärta hos tortyröver-
levare, behandling och rehabilitering
Monica Brendler: Behandling på Röda 
Korsets Center för torterade flyktingar
Liv Larsson: Smärtskola för tortyröver-
levare
Moderator: Gunilla Brodda Jansen
Anmälan görs per e-post: 
Linda.Gustafsson@capio.se eller tel 
08-587 031 54
För information, kontakta e-post: 
Gunilla.BroddaJansen@capio.se 

Webbaserad utbildning i klinisk försäk-
ringsmedicin för ST-läkare i Stock-
holms läns landsting, 22 augusti och 13 
september eller 26 oktober och 16 no-
vember, kl 08.30–12.00, Rosenblad, 
Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm
Utbildningen genomförs som självstu-
die, förutom seminarierna, med beräk-
nad tidsåtgång på 3 timmar
Deltagandet är kostnadsfritt
Anmälan görs via ‹www.janusinfo.se/
fortbildning› senast två veckor före 
vald utbildning
För information, kontakta Britt Ar-
relöv, e-post: britt.arrelov@sll.se

Klinisk försäkringsmedicin för AT- 
läkare i Stockholms läns landsting hös-
ten 2011, tredagarsutbildning 29–30 
augusti och 12 september eller 31 okto-
ber, 1 november och 14 november, kl 
08.30–16.00, Fataburen, Fatburen 2, 
Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm
Deltagandet är kostnadsfritt
Anmälan görs via ‹www.janusinfo.se/
fortbildning› senast två veckor före 
vald  utbildning
För information, kontakta Britt Ar-
relöv, e-post: britt.arrelov@sll.se

The Swedish quality registries – a way 
to develop primary care, international 
conference September 28, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm, organised by Blekinge 
Centre of Competence
Conference language: English
The conference fee is 850 SEK, exclu-
ded VAT (includes all meals)
Last day to register is September 1
For programme and more information, 
visit the SQR-conference website: 
http://www.ltblekinge.se/sqr
Registration is made directly to: 
anna-a.ohlsson@ltblekinge.se

3rd Stockholm arthroscopy conference, 
September 29–30
For information and registration, see 
‹http://www.capioartroclinic.com›

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›

Uppsala psycho trauma days 2011, 
19–20 oktober, Clarion Hotel Gillet, 
Uppsala
Inbjudna föreläsare: Åsa Nilsonne, 
Jerzy Sarnecki, Sara Hedrenius, Eva 
Franchell och Ingemar Karlsson
För information och anmälan, se 
‹http://www.katastrofpsykiatri.uu.se›

19th United European Gastroenterology
Week, UEGW 2011, October 22–26, 
Stockholm
For further information, see 
‹http://uegw11.uegf.org/›

KUB-kurs i endokrinkirurgi för ST-
läkare, 1–2 december, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, Solna
För mer information, kontakta e-post: 
chatrin.lindahl@karolinska.se
Sista anmälningsdag är den 23 oktober
Anmälningsblankett hämtas via 
‹http://www.svenskkirurgi.se/skf/v2/
utbildn/ansok_KUB.pdf›

Nationella kvalitetsregisterkonferen-
sen 2011, 4–5 oktober, City Conference 
Centre, Folkets Hus, Stockholm
För ytterligare information, se
‹http://www.kvalitetsregister.se/ 
konferenser_5›

Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

Hela kalendariet
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