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n nytt om namn

Jan Östergren, medicinsk huvudre-
daktör på Läkartidningen, har anställts 
som professor i medicin vid institutio-

nen för medicin, Solna, 
med tillträde 1 oktober.

Efter disputation vid 
Karolinska institutet 
1984 har han varit 
verksam på olika be-
fattningar vid Dande-
ryds sjukhus, Söder-
sjukhuset och sedan 
1993 som universitets-
lektor och överläkare 

vid Karolinska universitetssjukhuset i 
Solna. Hans forskningsintresse har 
framför allt gällt prevention av hjärt–
kärlsjukdomar med särskilt fokus på 
högt blodtryck och dess behandling. 

Jan Östergren har haft ledande funk-
tioner i ett flertal multinationella be-
handlingsstudier inom hjärt–kärlområ-
det. Bland pågående forskningsprojekt 
kan nämnas studier över blodtryck 
mätt över 24 timmar vid olika sjuk-
domstillstånd som perifer kärlsjuk-
dom, kranskärlssjukdom och förmaks-
flimmer. n

Ny professor i medicin 
vid Karolinska institutet

Jan Östergren

Årets Fernströmpristagare vid Linkö-
pings universitet är David Engblom, 
neurobiolog som studerar hur hjärnan 
signalerar belöning och 
aversion.

David Engblom dis-
puterade 2003 vid Lin-
köpings universitet och 
spenderade därefter tre 
år i Heidelberg innan 
han återvände och star-
tade en egen forskar-
grupp 2007. Han blev 
därmed en av de första 
som rekryterades till Linköpings uni-
versitet i det så kallade LiU-forskar- 
assistentprogrammet. Han studerar de 
kretsar i hjärnan som ligger bakom be-
löning och obehag. I synnerhet forskar 
han kring hur dessa kretsar är inblan-
dade i drogberoende och i obehagskäns-
lor vid inflammatoriska sjukdomar. n

Linköpings Fernströmpris 
2011 till neurobiolog

David Engblom

Johan Thorfinn har antagits som do-
cent i plastikkirurgi vid Linköpings 
universitet. n

Ny docent i Linköping

Carl-Erik Bergstrand, Göteborg,
96 år, död 25 augusti
Karl-Magnus Herrlin, Stockholm, 
90 år, död 30 augusti
Sven L Karlsson, Stockholm, 78 år, 
död 2 augusti
Jan Lindström, Stockholm, 87 år, död 
22 september
Olle Widhe, Vittangi, 94 år, död 19 sep-
tember
Rolf Zetterström, Lidingö, 91 år, död 
29 september

Avlidna

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 18 oktober, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Din journal på nätet
Medverkande: Anne Björk (moderator), 
Ingemar Engström, Christina Ledin och 
Ture Ålander
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Sveriges läkares musiksällskap och 
Karolinska institutets kulturråd inbju-
der till följande evenemang:
Tisdagen den 25 oktober, kl 19.30, bju-
der Opera Light L’amour på en glittran-
de show med det bästa ur operans, ope-
rettens och musikalens värld
Medverkande: Alia Luks, Lars Fager, 
Mattias Nilsson, Karin Nybom och Erik 
Skarby
Plats: Italienska Kulturinstitutet, Gär-
desgatan 14, Stockholm
Entréavgiften är 140 kr (inkluderar 
mingel med dryck och tilltugg)
Anmälan: Senast 21 oktober per e-post: 
lennart.malmstrom@glocalnet.net
Lördagen den 5 november har vi reser-
verat ett begränsat antal av de bästa 
platserna på Berwaldhallens första re-
spektive andra rad för Radiosymfoni-
kernas jubileumskonsert under ledning 
av världsdirigenten Valery Gergiev med 
Nina Stemme som solist. Förutom viss 
rabatt på biljettpriset får vi också möj-
lighet att åhöra repetitionerna
Anmälan görs senast den 1 november 
per e-post: l-o.noree@telia.com
För ytterligare information, se 
‹www.slmusik.com›

Ekokardiografins dag, fredagen den 28 
oktober, kl 10.30–14.00, avd för kardio-
logi, Skånes universitetssjukhus, Lund
Föreläsare: Frank Flachskampf m fl
För information och anmälan, kontak-
ta Monica Magnusson, tel 046-17 35 18, 
e-post: Monica.Magnusson@med.lu.se
Deltagandet är avgiftsfritt

Västsvenska dermatologmötet/Sahl-
grenskadagen, fredagen den 28 okto-
ber, Wallenbergs konferenscentrum, 
Medicinaregatan 20A, Göteborg
Program
13.00 Introduktion
13.05 Anette Gente Lidholm: Vaccinorsa-
kad kontaktallergi  mot aluminium
13.20 Johanna Bråred Christensson:
Linalool – kontaktallergi i tre konti-
nenter
13.35 Ylva Andersch-Björkman: Doft-
ämnesallergi – i verkligheten
13.50 Lina Hagvall: Geraniol i rosenolja 
– kontaktallergi vid yrkesexponering
14.05–14.25 Mikael Alsterholm: Vem, 
när och var? Studie av bärarskap av S. 
aureus hos vuxna med atopisk dermatit
15.00 Henrik Sönnergren: Den anti-
mikrobiella effekten av plasmaablation 
på bakterier och svamp i sår – resultat 
från försök in vitro
15.15 Amra Osmancevic: Vitamin D-
status och behandling av patienter med 
hög risk för D-vitaminbrist
15.45–16.15 Petra Tunbäck: Venereolo-
gisk forskning – en kort uppdatering
16.30–17.30 Diaklinik
18.00 Supé
Anmälan görs före den 24 oktober per 
e-post: inger.forsell@derm.gu.se eller 
tel 031-342 18 61. Ange om deltagande i 
både möte och supé eller enbart möte

Nationellt IBD-möte, torsdagen den 10 
november, Solna Summit Gate, Hem-
värnsgatan 9
Mötet riktar sig till kliniker som deltar i 
SWIBREG-registret
Program
10.00 Jonathan Rhodes: Environmental 
factors in IBD
11.00–12.00 Förevisning av SWIBREG
Praktisk genomgång med Pär Myrelid, 
Hans Strid och Roger Mellin
13.00 Jonas F Ludvigsson: Jämförelse av 
SWIBREG och nationella slutenvårds-
registret. Hur många IBD-patienter 
finns det egentligen och hur många har 
registret?
14.00–15.00: Bjørn Moum: Surveillance 
vid IBD – bortkastade resurser?
Anmälan görs per e-post:
anna.lindhoff.larsson@lio.se
För ytterligare information, kontakta 
Jonas F Ludvigsson, e-post:
jonasludvigsson@yahoo.com

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer
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