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--n nytt om namn

Niklas Arnberg har förordnats som 
professor i virologi vid institutionen för 
klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Han disputerade 
2001 vid Umeå univer-
sitet och fick därefter 
ett stipendium från 
Svenska sällskapet för 
medicinsk forskning 
(SSMF) och var fram 
till 2008 anställd som 
forskarassistent med 
finansiering från Ve-
tenskapsrådet. 2006 

blev han docent i virologi, och är sedan 
2010 universitetslektor vid institutio-
nen för klinisk mikrobiologi i Umeå. 

Arnbergs forskning handlar huvud-
sakligen om receptormekanismerna 
hos olika typer av adenovirus, från bör-
jan framför allt sialinsyra men efter 
hand också fler ämnen. Han fick 2008 
Umeå universitets karriärbidrag 
(Young Researcher Award) och tilldela-
des året därpå Erik K Fernströms pris 
till yngre och särskilt framgångsrika 
forskare. n

Ny professor i virologi

Niklas Arnberg

Vid Lunds universitet har som docenter 
antagits Gunnar Flivik i ortopedi, Ka-
tarina Hanséus i barnkardiologi, Eva
Nordmark i pediatrisk sjukgymnastik 
och Fredrik Vult von Steyern i orto-
pedi. n

Nya docenter i Lund

Anders Vahlquist, professor i derma-
tologi och venereologi vid Uppsala uni-

versitet, har utsetts till 
Honorary Member of the 
European Society for Der-
matologic Research 
(ESDR) i samband med års-
mötet, som hölls i Barce- 
lona den 8 september.

ESDR grundades 1970 för 
att stimulera forskning 

kring hudens biologi och hudsjukdo-
mar. Anders Vahlquist har varit verk-
sam i ESDR:s styrelse 1988–1994 och 
arrangerat flera symposier knutna till 
ESDR. n

Hedersutmärkelse

Anders 
Vahlquist

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender 
n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer 

n kalendarium
Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning torsdagen den 13 
oktober, kl 19.00, Läkarsällskapets in-
ternationella hus, Klostergatan 45C, 
Linköping
Marie C Nelson: Svenska läkare på 
äventyr
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem 
i Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland. Gratis entré för studenter vid 
Linköpings universitet mot uppvisande 
av giltig studentlegitimation

Svenska läkare mot kärnvapen, Stock-
holmsföreningen, årsmöte tisdagen den 
25 oktober, kl 18.00, Sveriges läkarför-
bund, Villagatan 5, Stockholm
18.30 Josefin Lind: Information om 
ICAN Sverige 2014 – vår nya internatio-
nella kampanj
Stadgeändringsfråga, se
‹www.slmk.org›
För information, kontakta e-post:
meit.krakau@slmk.org

Ekokardiografins dag, fredagen den 28 
oktober, kl 10.30–14.00, avdelningen 
för kardiologi, Skånes universitetssjuk-
hus, Lund
Föreläsare: Frank Flachskampf m fl
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Monica Magnusson, tel 
046-17 35 18 eller e-post: 
Monica.Magnusson@med.lu.se
Deltagandet är avgiftsfritt

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›

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

Molecular and physiological aspects of 
diabetes mellitus, symposium Novem-
ber 18, Wallenbergsalen, Nobel Forum, 
Karolinska institutet, Stockholm, ar-
ranged by he Strategic Research Pro-
gramme in Diabetes
Programme
09.00 Per-Olof Berggren: Welcome
Chair: Per-Olof Berggren
09.10 Camillo Ricordi: Stem cell-
derived islet cells for transplantation
09.45–10.20 Frances Brodsky: A role for 
the CHC22 clathrin heavy-chain iso-
form in human glucose metabolism
Chair: Helena Edlund
10.50 Marc Donath: Islet inflammation 
in type 2 diabetes: beneficial or delete-
rious
11.25–12.00 Jens C Brüning: CNS leptin 
and insulin action in the control of en-
ergy homeostasis
Chair: Peter Arner
13.10 Joe Bass: Circadian rhythms, 
sleep, and metabolism
13.45–14.20 Rebecca Simmons: Epige-
netic mechanisms in the development 
of type 2 diabetes
Chair: Juleen Zierath
14.50 Cynthia Kenyon: Metabolism and 
aging
15.25–16.00 Reuben J Shaw: Class IIa 
histone deacetylases and glucose ho-
meostasis
Attendance is free of charge, but regis-
tration is required no later than No-
vember 11 at ‹http://websurvey.textalk.
se/start.php?ID=48146›

Depression och kultur – diagnostik och
behandling, föreläsning tisdagen den 
29 november, kl 09.00–16.00, Stock-
holm, i arrangemang av Transkulturellt 
Centrum
Föreläsare: Egil Linge, Meryam Schou-
ler-Ocak, Sofie Bäärnhielm och Batja
Håkansson
För information, kontakta Batja Hå-
kansson, tel 08-123 486 83, e-post:
batja.hakansson-hughes@sll.se eller 
Maria Sundvall, tel 08-123 486 90, 
e-post: maria.sundvall@sll.se
Anmälan görs senast den 8 november 
per e-post: tc@sll.se eller till Vicki 
Maamari, tel 08-123 486 80

Allergi i arbetslivet, konferens tisdagen 
den 6 december, kl 09.00–16.00,  Stock-
holm, i arrangemang av Astma- och Al-
lergiförbundet
För program och anmälan, se ‹www.
astmaoallergiforbundet.se/arbetslivs.
aspx›
Frågor besvaras av Eva-Maria Dufva, 
tel 08-506 282 08, e-post: eva-maria.
dufva@astmaoallergiforbundet.se
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