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n nytt om namn

Avlidna

Svensk kirurgisk förenings
forskarpristagare 2011

Sven Eric Bengtson, Kristianstad, 83
år, död 14 september
Per M Lundin, Kungsbacka, 89 år, död
16 september

Anders Wanhainen, kärlkirurg vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala, har
tilldelats Svensk kirurgisk förenings
stora forskarpris 2011.
Prissumman är på
200 000 kr.
Han får priset för sin
forskning om bukaortaaneurysm, ett allvarligt
tillstånd som oftast
drabbar äldre män som
rökt. I sin forskning har
Anders
han bl a följt personer
Wanhainen
med och utan riskfaktorer under en längre tid i syfte att optimera metoderna för screening och utveckla mer individanpassade behandlingar.
– Utmaningen är att hitta riskpatienter i tid. Landstinget i Uppsala län var
pionjär i Sverige på att införa allmän
screening av 65-åriga män. Numera
omfattas drygt 90 procent av alla
65-åriga män i landet av sådana hälsokontroller men många frågor återstår,
säger Anders Wanhainen. n

Docentur
Malin André har antagits som docent
vid Linköpings universitet i ämnet allmänmedicin. n

På nya jobb
Maria Flykt har förordnats
som verksamhetschef vid kliniken för kirurgi och neurologi, Nyköpings lasarett. Hon är
specialist i kirurgi med inMaria
riktning på överviktskirurgi,
Flykt
och har de senaste åren
tjänstgjort som överläkare vid Centrallasarettet i Västerås.
Monika Dolik-Michno tillträder den
7 november en överläkartjänst inom
barnneurologi och habilitering vid
Örnsköldsviks sjukhus.
Följande personer har erhållit AT-block
vid Örnsköldsviks sjukhus: Amanda
Irgum, Emma Lindberg, Erik Ferry,
Niklas Rexelius, Marie-Therese Vinnars, Ida Åsander, Johan Tjällman,
Stina Wikman och Petrus Boström. n
n Alla möten och konferenser:
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n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 11 oktober, kl 18.00, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Yrsel – state-of-the-art
Föreläsare: Måns Magnusson
Sammankomsten kan även följas via
‹www.sls.se›
Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 12 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid
Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Program
Osteoporos hos äldre är en botbar sjukdom!
Dan Mellström (moderator): Bakgrund,
utredning och behandling av osteoporos i Göteborg. Vad säger Socialstyrelsens nationella riktlinjer?
Ulf Lerner: Är skelettet ett endokrint
organ som kan ge signaler till fettväv
och blodsocker? Påverkar serotonin
bentäthet och frakturrisk?
Hans Jutberger: Har patienter med diabetes typ 2 ökad risk för osteoporos
och frakturer?
Helena Johansson: FRAX, en webbaserad beräkningsmodell för 10 års risk för
osteoporosfraktur
Samkväm
Uppsala medicinhistoriska förening,
Lars Thorén-föreläsning torsdagen den
20 oktober, kl 18.30, sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Anders Bárány: Allvar Gullstrand –
svensk fysiograf och Nobelpristagare
Föredraget efterföljs av supé. Anmälan
till supén sker genom inbetalning av
200 kr till plusgirokonto 487 44 20-5
före den 10 oktober
Nytt ALF-avtal = nya möjligheter!?
Seminarium om rådande och kommande principer för ALF-medlens lokala
fördelning, onsdagen den 26 oktober, kl
17.00–19.00, representationsvåningen,
C-blocket, Skånes universitetssjukhus,
Lund, i arrangemang av Sveriges läkarförbund
Seminariet är öppet för alla. Ingen föranmälan krävs
För ytterligare information, kontakta
Maria Lindholm, tel 08-790 34 44, 070790 34 44 eller e-post:
maria.lindholm@slf.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

Next generation sequencing in a clinical setting, öppet symposium den 27
oktober, kl 09.30–17.00, för personal
och forskare inom sjukvården, Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Program
Ulf Gyllensten: Introduction to different
sequencing platforms: advantages and
disadvantages
Joris Veltman: Exome sequencing in
clinical practice
Mats Nilsson: Directed parallel sequencing based on selector technology
Thomas Hudson: Cancer genome variation and personalized medicine
Stephen Montgomery: Transcriptome
sequencing and diagnostics
Daniel Nilsson: Bioinformatics challenges in NGS – extracting needles from a
hay-stack
Föranmälan görs senast 14 oktober per
e-post: kerstin.henriksson@igp.uu.se
För ytterligare information, se ‹http://
geneserver.genpat.uu.se/symposium/›
Deltagandet är kostnadsfritt
Vetenskap och beprövad erfarenhet –
sjukvårdens heliga graal, etikdag måndagen den 7 november, Stockholm, i arrangemang av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
Program
10.00 Ingemar Engström, Thomas Flodin: Välkomsthälsning
10.15 Lars-Åke Johnsson: Begreppets
ursprung och framväxt i juridiken
10.45 Elisabeth Rynning: Begreppets användning och betydelse i dag
11.15 Helge Malmgren: Begreppets möjliga innebörder
11.45 Diskussion och sammanfattning
12.15 Lunch
13.00 Nina Rehnqvist: Begreppets relation till evidens
13.30 Kerstin Hulter Åsberg: Begreppets
relevans och tillämplighet i kliniken
14.00 Paneldiskussion
Medverkande: Karl Sallin, Tommy Stödberg och Gunnar Eckerdal
16.00 Avslutning
Anmälan görs senast den 28 oktober
till Agneta Davidsson Ohlson, e-post:
agneta.ohlson@sls.se
Deltagandet är kostnadsfritt
1993

