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n nytt om namn

Dan Lindblom har utsetts till general-
sekreterare för Scandinavian Associa-

tion for Thoracic Sur-
gery, SATS. Valet sked-
de i samband med det 
60:e årsmötet som hölls 
i Tammerfors i augusti.

Lindblom är docent i 
toraxkirurgi vid Karo-
linska institutet och 
har tidigare varit  verk-
samhetschef vid torax-
klinikerna i Stockholm. 

Han är nu kliniskt verksam i hjärtkir-
urgiska biståndsprojekt i Sudan och 
Kamerun. n

Dan Lindblom utsedd till 
generalsekreterare för SATS

Dan Lindblom

Nils-Otto Sjöberg, professor emeritus 
i obstetrik och gynekologi, har utsetts 
till hedersledamot i Medicinska fören-
ingen Lund.

I motiveringen framförs att han får 
utmärkelsen bl a för sin målmedvetna 
strävan att ge studenterna i Malmö en 
samlingsplats genom skapandet av Lo-
cus Medicus Malmoensis. n

Hedersutmärkelse

Följande personer har antagits som 
docenter vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet: Pontus Almer 
Boström i medicin, särskilt molekylär-
medicin, Marita Andersson Grön-
lund i oftalmologi, Marie-Charlotte 
Ericson i experimentell psykiatri, Ma-
rie Lagerquist i experimentell medi-
cin, särskilt endokrinologi, Sara Lin-
dén i medicinsk och fysiologisk kemi, 
Sven Nelander i medicin, särskilt mo-
lekylär medicin, Kajsa Sjöholm i medi-
cin, särskilt molekylär medicin, Hans 
Strid i medicin, särskilt gastroentero-
logi, Tommy Westerlund i samhälls-
farmaci, Sara Windahl i experimentell 
medicin, särskilt endokrinologi samt 
Xiang Zou i immunologi. n

Nya docenter i  Göteborg

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se

n SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn« 
från våra läsare. Skriv och berätta om 
personer på nya jobb eller uppdrag, vilka 
som fått utmärkelser, stipendier eller 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.
Frågor besvaras av Carin Jacobsson, tel 
08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Den sökte författaren i Sommarkryss 
29–31 var Göran Palm och titeln på dik-
ten »Hundens besök«. Den fullständiga 
meningen i det nedre rutsystemet ska 
vara: »En gulbrun hund med rävöron 
styr kurs på mig. Först tror jag att han 
är på väg till lyktstolpen vid baren. Han 
varken springer eller går, han glider 
fram.«

De tre först öppnade rätta svaren har 
skickats in av Birgitta Lövgren, Vad-
stena, Lars Ysander, Varberg, och Ka-
rin Tillman, Sundbyberg. Vinnarna 
belönas med var sin bokcheck. n

Rätt lösning till 
Sommarkryss 29–31

n kalendarium

Stiftelsen Läkare mot aids forsknings-
fond ledigförklarar forskningsanslag 
för studier kring behandling, vaccin 
och prevention av HIV-infektion och 
aids. Upp till 100 000 kr kan anslås till 
varje beviljat projekt.

Projekt som har klinisk relevans pri-
oriteras högt. Stor vikt läggs vid att an-
sökans utformning håller hög kvalitet. 
Resebidrag beviljas inte.

Ansökan lämnas enligt instruktioner 
via ‹www.aidsfond.se›. Ansökningssy-
stemet stängs den 30 september, kl 
24.00. Ansökan kan bara beaktas om 
forskaren/sökandegruppen har avrap-
porterat alla eventuella tidigare anslag 
från forskningsfonden. För forskning 
på människor eller djur krävs godkän-
nande från etikprövningsnämnd re-
spektive djurförsöksetisk nämnd.

För ytterligare information, kontakta 
stiftelsens kansli, tel 08-790 33 70, fax 
08-20 57 18. Frågor kan även lämnas på 
Forskningsfondens webbplats. n

Anslag att söka för HIV- 
och aidsforskning

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 13 september, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Strålning i  människans tjänst
Medverkande: Long Long Chen, Rolf Le-
wensohn och Peter Hofvander
Föreläsningen kan även följas via 
‹www.sls.se›

Svenskt smärtforum 2011, 20–21 okto-
ber, Burgårdens utbildningscentrum, 
Göteborg
För information, program och anmä-
lan, se ‹www.smartinformation.se›

VIII:e nationella kvalitetsdagen för pri-
märvården, onsdagen den 16 november, 
Stockholmsmässan, Älvsjö
Patientsäkerhet är en del av vår kvalitet
Gästföreläsare: Aneez Esmail, Man-
chester, ordförande i Linneaus, det eu-
ropeiska nätverket för patientsäkerhet i 
primärvård
Teman:
• Så kan vi förbättra tillgänglighet och 

arbetsglädje
• Träning är viktigare än medicin för 

dina KOL-patienter
• KBT är effektivt för att förebygga  

hjärtinfarkt
• Patientsäkerhet – är IT lösningen el-

ler problemet?
Deltagaravgiften är 1 400 kr och inklu-
derar lunch, kaffe och dokumentation 
Sista anmälningsdag är den 20 oktober
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sfam.se›

Behandling av långvarig smärta hos 
barn och ungdomar, kurs torsdagen den 
10 november, Södersjukhuset, Stock-
holm, arrangerad av Svensk barnsmärt-
förening
För information och anmälan, se 
‹www.svenskbarnsmartforening.se›

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›

8th Öresund symposium on clinical
skills training, tisdagen den 6 decem-
ber, Malmö
Symposiet speglar aktuella frågor inom 
området färdighetsträning. Årets 
teman är patientsäkerhet, utvärdering, 
pediatrisk träning respektive kommu-
nikation 
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.oresundsymposium.dk›
Deltagandet är kostnadsfritt

EDA Sweden 2011, kongress om akuta 
förvirringstillstånd (delirium), 17–18 
november, Umeå, i arrangemang av en-
heten för geriatrik i Umeå
För information och program, se
‹www.europeandeliriumassociation.
com/2011›
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