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n nytt om namn

Rickard Ljung är nytillträdd chef för 
kompetensområde medicin på Inspek-

tionen för socialförsäk-
ringen. Han är specia-
list i socialmedicin och 
medicine doktor i folk-
hälsovetenskap.  

Ljung kommer att ha 
det övergripande an-
svaret för att bevaka 
medicinska aspekter i 
genomförda gransk-
ningar, liksom att följa 

forskning som kan ha betydelse för ut-
vecklingen inom området. Han kom-
mer även fortsättningsvis att vara knu-
ten till institutionen för molekylär-
medicin och kirurgi vid Karolinska in-
stitutet. n

Ny chef på Inspektionen
för socialförsäkringen

Rickard Ljung

Karolinska institutets rek-
tor Harriet Wallberg-
Henriksson har utnämnts 
till hedersdoktor vid Uni-
versity of Dublin. Hon tog 
emot utmärkelsen den 3 no-
vember vid en ceremoni i 
närvaro av Mary Robinson, 
Irlands förra president och 
numera rektor för University of Dublin 
(mest känt som Trinity College). n

KI:s rektor blir hedersdoktor
vid University of Dublin 

Harriet 
Wallberg-
Henriksson
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Eva Billing, Karlshamn, 86 år, död 12 
oktober
Anders Johannesson, Bromma, 65 år, 
död 22 oktober
Hans Renck, Torekov, 74 år, död 26 ok-
tober
Björn Zetterström, Rådmansö, 74 år, 
död 20 oktober

Avlidna

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

Vid Lunds universitet har som docen-
ter antagits Jörg Cammenga i experi-
mentell hematologi, Joanna Hlebo-
wicz i internmedicin, Fredrik Holm-
qvist i kardiologi och Mats Lindström
i psykiatri. n

Nya docenter i Lund

n kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 22 november, kl 18.00, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Palliativ sedering – med fokus på frågan 
om tidsbegränsning eller inte
Medverkande: Ingemar Engström (mo-
derator), Gunnar Eckerdal, Niels Lynøe 
och Madeleine Leijonhufvud
Sammankomsten kan även följas via 
‹www.sls.se›

Svensk förening för kognitiva sjukdo-
mar, årsmöte och symposium torsdagen 
den 1 december, Citykonferensen, 
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Program
17.30–18.00 Årsmöte
18.30 Anders Wallin: Inledning
18.40 Maria Sundvall: Mötet med pa-
tienter av annat etniskt/kulturellt ur-
sprung
19.30 Beata Terzis, Mikael Nornholm: 
Är det möjligt att uppfylla hälso- och 
sjukvårdslagens intentioner att erbjuda 
demensutredningar på lika villkor för 
våra patienter med annat etniskt/kul-
turellt ursprung? Diskussion och re-
flektion kring ämnet
20.00 Middag
Anmälan görs per e-post: 
chgr@lundbeck.com

Stockholms läkarförenings sektioner, 
kommande årsmöten 2011:
• Danderyds sjukhus läkarförening, tis-
dagen den 6 december, kl 17.00, föreläs-
ningssalen, plan 5, hus 18
Efter årsmötet talar Håkan Leif om ak-
tuella ämnen
• Karolinska universitetssjukhusets 
läkarförening, tisdagen den 6 decem-
ber, kl 18.00,  Sveriges läkarförbund, 
Villagatan 5, Stockholm. Från kl 17.30 
serveras lättare förtäring 
Anmälan om deltagande görs per 
e-post: stockholm@slf.se

Medicinhistoriska aspekter på lust, 
last och list, medicinhistoriskt semina-
rium onsdagen den 7 december, kl 
13.00–16.30, sal F-1, Blocket, Skånes 
universitetssjukhus, Lund
Program
Peter M Nilsson: Inledning och väl-
komsthälsning. Dödssynderna
Thorvald Höjerback: Sexualitetens vari-
ationer, medicin och samhälle
Sven-Axel Månsson: Sexualitet – lust 
och olust i historien
Herman Holm: Missbruk och beroende
Michaela Malmberg: Livmodermassö-
ren Thure Brandt och 1800-talets
kvinnosyn

Hans-Bertil Hansson: Medicinsk smitt-
övervakning och kontroll
Peter M Nilsson: Överätning och fetma
Ytterligare information lämnas av Pe-
ter M Nilsson, e-post: 
Peter.Nilsson@med.lu.se eller tel 040-
33 24 15
Ingen föranmälan krävs

Akademiska Trombos Seminarium, 
2–3 februari 2012, Steningevik konfe-
rens, Märsta
Program
TORSDAG 2 februari
12.00 Lunch
13.00 David Bergqvist: Trombosprofy-
lax – en historisk exposé
13.30 Bengt Eriksson: Hur tänker orto-
peden kring trombosprofylax i dag?
13.45 Anders Själander: Hur tänker in-
ternisten kring behandling av VTE 
i dag?
14.15 Henry Eriksson: Introduktion till 
workshop och patientfall
14.30 Workshop inklusive paus
15.30 Falldiskussion
17.00–17.30 Stipendiaten presenterar 
sitt arbete
19.30 Middag
Peter Båvenholm: Utdelning av stipen-
dium

FREDAG 3 februari
08.30 Mårten Rosenqvist: Från hjärtat 
av en kardiolog
08.50 Eva Svahn: Hur tänker kardiolo-
gen kring behandling av akuta koronar-
syndrom?
09.10 Jonas Oldgren: Strokeprevention 
vid förmaksflimmer – nya möjligheter
09.30 Peter Svensson: Introduktion till 
workshop och patientfall
09.40 Workshop inklusive paus 
10.40 Falldiskussion
12.00 David Bergqvist: Slutord
12.10 Avslutande lunch
För mer information, se ‹www.ipuls.se› 
(IPULS-nr 20110281) eller kontakta 
e-post: andrea.kern@bayer.com
Anmälan görs senast den 19 december 
via ‹www.trombosseminarium.se›

Allmänläkardagarna, 25–27 januari 
2012, Bohusgården, Uddevalla
För ytterligare information, se
‹www.kursdoktorn.nu›

Kurs i  kirurgisk teknik, anastomostek-
nik med sutur och stapler samt laparo-
skopisk kirurgi, 25 februari–2 mars 
2012, Davos, Schweiz
För ytterligare information, kontakta 
Claes Rudberg, tel 021-17 30 00 (per-
sonsökare 1319) eller e-post:
claes.rudberg@ltv.se
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