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n nytt om namn

Melker Löwenhoff, underläkare vid 
geriatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset 
i Norrköping, har fått Svensk förening 
för äldrepsykiatris stipendium till pro-
fessor emerita Ann-Kathrine Granérus’ 
minne. Stipendiet delades ut vid fören-
ingens årsmöte på Nobel Forum. n

Utdelning av stipendium till 
Ann-Kathrine Granérus’ minne

Melker Löwenhoff tar emot stipendiet av 
Karin Sparring Björkstén, tidigare ordfö-
rande i Svensk förening för äldrepsykiatri.
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Lars Nyberg, professor i psykologi och 
neurovetenskap vid Umeå universitet, 

har tilldelats Söder-
bergs donationsprofes-
sur i medicinsk forsk-
ning. Professuren, som 
är finansierad av Tor-
sten och Ragnar Söder-
bergs stiftelser, ska 
främja internationellt 
ledande forskning inom 
det medicinska områ-
det på heltid i fem år. 

Anslaget uppgår till sammanlagt 10 
miljoner kronor.

Nyberg är föreståndare för Umeå 
Center for Functional Brain Imaging 
(UFBI). Hans forskning handlar främst 
om att studera hjärnans funktioner, 
både hos friska och hos sjuka personer. 
De grupper som studeras inkluderar 
demenssjuka, personer med Parkinsons 
sjukdom, strokepatienter och personer 
som ska genomgå hjärnkirurgi. Syftet 
med forskningsprogrammet är att 
öka kunskapen om hjärnan, hur den 
ändras vid åldrande och sjukdom och 
hur den kan omorganiseras som svar 
på träning. n

Lars Nyberg får Söderbergs 
donationsprofessur i medicin

Lars Nyberg

Gösta Bergström, Göteborg, 80 år, död 
23 oktober
Anders Juhlin, Hässleholm, 61 år, död 
23 oktober
Heribert Kaltenbrunner, Trelleborg, 
93 år, död 24 oktober

Avlidna

n kalendarium
Uppsala medicinhistoriska förening, 
föredrag tisdagen den 6 december, kl 
18.30, Fåhraeussalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 
Uppsala 
David Bergqvist: Svensk kärlkirurgi – 
från Acrel till egen specialitet
Föredraget efterföljs av supé. Anmälan 
till supén sker genom inbetalning av 
100 kr till plusgirokonto 487 44 20-5 
före den 28 november

Norrländska läkemedelsdagarna, 
24–25 januari 2012, Umeå
De fyra nordliga läkemedelskommitté-
erna anordnar för åttonde året läkeme-
delsdagar i Umeå. Målgrupp är läkare 
både under utbildning och färdiga spe-
cialister
Program
TISDAG 24 januari, kl 10.00–17.00
Kan kvalitet mätas i siffror och tabeller 
och sedan jämföras mellan olika vård-
enheter? 
Björn Wettermark: Mått och Mål – hur 
kan det användas för att förbättra kva-
litet?
Eva Nilsson Bågenholm: Mått och Mål 
kopplade till incitament – kan det för-
bättra läkemedelsbehandlingen av sju-
ka äldre? 
Sven Engström: Mäta själv eller natio-
nellt?
Resistenta bakterier – ett alltmer över-
skuggande hot 
Martin Sundqvist: Ökad resistens – var-
för, konsekvenser och vad kan vi göra? 
Pär-Daniel Sundvall: STRAMA:s mål – 
realistiskt? Risker? Hur arbetar vi 
praktiskt?
Lars Blad: Hur kan vi nå STRAMA:s 
mål på landstingsnivå?
Primär- och sekundärpreventiv läke-
medelsbehandling vid hjärt–kärlsjuk-
dom – hur stor nytta?
Signild Åsberg: Sekundärpreventiv lä-
kemedelsbehandling efter stroke
Lars Svennberg: Sekundärpreventiv lä-
kemedelsbehandling efter hjärtinfarkt
Jan Håkansson: Primär- och sekundär-
prevention i allmänläkarperspektivet

ONSDAG 25 januari, kl 08.15–15.00
Stora kostnader men marginell nytta 

Karl Arnberg: Hälsoekonomi och kli-
nisk nytta
Biologiska läkemedel – stora kostnader 
och stor nytta?
Mikael Johansson: Hur fungerar de nya 
cancerläkemedlen och hur effektiva är 
de?
Roger Henriksson: Vad får det kosta sett 
ur ett verksamhetsperspektiv?
Rune Dahlqvist: Hur värderar staten 
våra nya, dyra terapier?
Joakim Larsson: Utsläpp från läkeme-
delsproduktion – en global utmaning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹http://korta.nu/ueny4›

Hjälp det blöder! Från teori till klinisk
praxis. Utbildning om blödningsproble-
matik, 15–16 mars 2012, Johannesbergs 
slott (nära Arlanda)
Program
TORSDAG 15 mars
09.30 Registrering
10.00 Tomas Lindahl: Praktisk blodko-
agulation – den hemostatiska verktygs-
lådan
10.45–11.30 Bengt-Åke Henriksson, Pe-
ter Svensson, Anders Själander och Hå-
kan Wallén: Tre korta fall
12.15 Margareta Hellgren: Obstetrisk 
blödning
13.00–14.00 Håkan Wallén: Trombo-
cythämmande läkemedel och kirurgi
14.30–15.30 Jan Holst: Falldiskussio-
ner, inklusive lokala hemostatika
17.15–18.30 Fakulteten: Interdiscipli-
närt fall
19.30 Middag

FREDAG 16 mars
08.00 Agneta Wikman: Blodcentralens 
komponenter
08.45–09.30 Bengt-Åke Henriksson,
Agneta Wikman: Falldiskussioner – 
traumatisk blödning
10.00 Falldiskussioner – traumatisk 
blödning (forts)
10.45 Anders Själander, Peter Svensson: 
Hjälp det blöder! Falldiskussioner 
12.00 Peter Svensson, Håkan Wallén: 
Nya preparat – vad har hänt?
13.00–13.15 Peter Svensson: Samman-
fattning och utvärdering
Fullständig kursinformation finns att 
hämta via ‹www.ipuls.se›, kurs nr 
20110228
Sista anmälningsdag är den 16 januari

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer
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