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Meddelanden

❙ ❙ Nytt om namn

Prisad handledning
vid Södersjukhuset
Professor Birger Winblad, studierektor för
pediatrikkursen vid Sachsska barnsjukhuset,
har utsetts till årets mottagare av SÖS-stu-
denternas utbildningspris. Priset delas ut till
den lärare på någon av de kliniska kurserna
inom läkarutbildningens som de tycker är
värd att uppmärksammas och består i en
vandringspokal i silver.

Studenternas motivering till utmärkelsen
lyder: »Genom stor entusiasm, kunnighet
och pedagogisk förmåga har han gjort pedia-
trikkursen till kursernas kurs! Han är en före-
bild i sitt bemötande av såväl patienter, stu-
denter som kollegor. Birger undervisar med
humor, bjuder på sig själv samt tar fasta på
studenternas förkunskaper och personliga
kvaliteter.« •

Umeåprofessor
blir president i ISH
Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmän-
medicin vid Umeå universitet, har valts till
näste ordförande i International Society of
Hypertension (ISH). Han utsågs den 17 juni
till »President elect«, vilket innebär att han
tillträder uppdraget i samband med organisa-
tionens nästa kongress som hålls i oktober
2006. •

Nya docenter
Vid Umeå universitet har följande personer
antagits som docenter: Christine Brulin i om-
vårdnad, Anders Eklund i medicinsk teknik,
Inga-Maj Johansson i neuroendokrinologi,
Kristina Lejon i immungenetik, Tohr Nils-
son i yrkes- och miljömedicin, Erik Nordh i
klinisk neurofysiologi samt Ellinor Salander
Renberg i medicinsk psykologi. •

Avlidna
Ulf Brunius, Trollhättan, 78 år, död 14 juni
Bengt Lennfalk, Norrköping, 77 år, död 24
juni
Lars Uggla, Kristianstad, 65 år, död 2 juni
Bo Åkerrén, Stockholm, 80 år, död 24 juni

Prisbelönt forskning
Margareta och Eric Modigs pris till en skick-
lig forskare inom Umeå universitet har till-
delats professor Kurt Boman. Han är sedan
1986 överläkare vid medicin-geriatrikklini-
ken i Skellefteå och är också knuten till insti-
tutionen för folkhälsa och klinisk medicin
vid Umeå universitet.

Kurt Boman får priset för sina omfattan-
de studier av de mekanismer som kan leda
till hjärtinfarkt och rytmrubbningar i hjärtat
samt de möjligheter som finns att förebygga
dessa folksjukdomar. Priset kommer att de-
las ut i samband med Umeå universitets
årshögtid den 29 oktober.

På nya jobb
Inom Örnsköldsviks sjukvårdsförvaltning
har som ST-läkare förordnats Anneli Nilsson
och Emma Öhlander i internmedicin samt
Sara Strandberg i radiologi.

Magnus Karlegärd har anställts som ST-läka-
re vid Basenhet anestesi, Blekingesjukhuset,
Karlskrona, med tillträde den 1 november.

Alejandro Utreras har erhållit en överläkar-
tjänst inom ämnesområdet kardiologi vid
medicinkliniken,  Länssjukhuset Sundsvall–
Härnösand. •

Styrelsebesättning
Svensk förening för diabetologi har följan-
de styrelse 2005: Ulf Adamson (ordförande),
Dic Aronson (vice ordförande), Björn Elias-
son (vetenskaplig sekreterare), Åke Tenerz
(kassör), Eva Toft (sekreterare) samt Stig 
Attvall (redaktör Diabetolognytt), Tomas
Fritz, Maria Thunander, Ingmar Zachrisson
och Soffia Gudbjörnsdottir (ledamöter). •

❙ ❙ Disputation
19 augusti, pediatrisk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Skandiasalen, Ast-
rid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: Cognitive rehabil-
itation in children with acquired brain inju-
ries (Ingrid Hagberg-van’t Hooft). Fakultets-
opponent: George Prigatano, USA. •

❙ ❙ Kalendarium
Snabb och effektiv behandling av specifi-
ka fobier, utbildning fredagen den 16 sep-
tember, kl 09.00–16.00, psykologiska insti-
tutionen, Stockholms universitet, i arrange-
mang av Beteendeterapeutiska föreningen
Medverkande: Lars-Göran Öst
För ytterligare in formation, se webbplatsen:
www.kbt.nu
Sista anmälningsdag är den 1 september

Läkemedel, hälsa och miljö, seminarium
fredagen den 16 september, kl 09.00, Sjö-
fartshuset, Stockholm, i arrangemang av Lä-
kare för miljön
Preliminärt program
Ingrid Eckerman: En hälsofrämjande hälso-
och sjukvård – vad är det? De fyra system-
villkoren – förutsättningen för uthållig sjuk-
vård
Arne Melander: Förebyggande medicinering
– vilken nytta har samhället?
Bo Gunnarsson: Läkemedel i miljön
Åsa Bergström: Miljöarbete inom läkeme-
delsindustrin 
Åke Wennmalm: Sjukvårdens hantering av
läkemedels miljöeffekter
Ingrid Eckerman: Alternativ till läkemedels-
behandling. Vilken effekt har rådgivning om
livsstilsförändringar? Hur motiverar man pa-
tienten till förändring?
För ytterligare information, se webbplatsen:
www.dnsy.se/lfm
Anmälan görs per e-post:
ingrid@eckerman.nu
Sista anmälningsdag är den 2 september

Transkulturell psykiatri, fördjupningskurs
26–30 september, Stockholm, i arrangemang
av Transkulturellt centrum i samarbete med
McGill University, Montreal
Föreläsare: Laurence Kirmayer, Lars-Chris-
ter Hydén, Manuel Fernandez, Sofie Bäärn-
hielm, Victoria Corbo, Batja Håkansson och
Henrik Wahlberg
Ytterligare information lämnas på webbplat-
sen: www.sll.se/transkulturelltcentrum

Behandling av kronisk hjärtsvikt, terapi-
inriktat symposium onsdagen den 5 oktober,
Polstjärnan Konferens, Stockholm, arrange-
rat av Läksaks expertgrupp Hjärt–kärlsjuk-
domar
Program
12.30 Samling
Moderatorer: Paul Hjemdahl och Rolf Nord-
lander
13.30 Paul Hjemdahl: Inledning
13.35 Arne Martinsson: ACE-hämning och
angiotensinreceptorblockad vid hjärtsvikt
13.50 Kenneth Pehrsson: Betablockad vid
hjärtsvikt
14.05 Rickard Malmström: Aldosteronhäm-
ning vid hjärtsvikt
14.15 Frieder Braunschweig: Biventrikulär
pacing/ICD vid hjärtsvikt
14.30–14.50 Lars Rydén: »Från evidens till
klinik« i hjärtsviktsbehandlingen
15.20 Karl Swedberg: Viktiga nyheter i de
reviderade europeiska riktlinjerna för be-
handling av hjärtsvikt
15.50 Karin Schenck-Gustafsson: Är kvin-
norna bortglömda?
16.00 Vad behöver förändras? Paneldiskus-
sion med föredragshållarna och Cecilia Linde
17.00 Avslutning
Ytterligare information lämnas av Inga Jäg-
re, tel 08-737 32 59
Deltagandet är kostnadsfritt. Sista anmäl-
ningsdag är den 23 september
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