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Björn Olsen utsedd
till årets allmänläkarvän

Paul Blomqvist, Stockholm, 66 år,
död 31 mars
Nick Edsborg, Tullinge, 53 år, död 30
mars
Ulf Sandahl, Åkersberga, 90 år, död 11
april

Björn Olsen, professor och överläkare
vid infektionskliniken på Akademiska
sjukhuset i Uppsala, får Svenska distriktsläkarföreningens hederspris »Årets
allmänläkarvän 2012«.
Priset delas ut till en
person som genom sitt
agerande och renommé
stärker bilden av svensk
primärvård och distriktsläkare.
Björn Olsen
Motiveringen till priset lyder: »Trots att han
är en del av den högspecialiserade vården har Björn Olsen på ett modigt, nyanserat och insiktsfullt sätt argumenterat för att omhändertagandet av de
många sjuka kräver det breda sjukdomskunnandet i primärvården samt
att denna basala sjukvård borde utgöra
en större andel av helheten.«
Priset delades ut i samband med
Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte, som hölls den 20 april. n

På nya jobb
Ulf Schöldström, f d utredningschef
på Sveriges läkarförbund, är ny chefredaktör för Grönköpings Veckoblad.
Han har medverkat i tidningen sedan
1985.
Björn Johansson är sedan den 1 april
verksamhetschef för kliniken för främre segmentet, glaukom, neurooftalmologi och ögonplastik vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Han kommer närmast från en överläkartjänst vid ögonkliniken, Universitetssjukhuset i
Linköping. n

Ny professor i Uppsala
Wilhelm Graf har förordnats som professor i kirurgi med inriktning mot
gastrointestinal kirurgi
vid institutionen för
kirurgiska vetenskaper,
Uppsala universitet.
Professuren är förenad
med överläkartjänst vid
kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset.
Graf mottog nyligen
Wilhelm Graf
Landstinget i Uppsala
läns forskningspris 2011
för sin patientnära forskning, som bidragit till betydelsefulla förbättringar
inom hälso- och sjukvården. n
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n kalendarium
Osteoporosdiagnostik och behandling
– vad medför de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen? Föredrag
och diskussion tisdagen den 22 maj,
Svenska Läkaresällskapet, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang av Svenska Osteoporossällskapet
Program
18.00 Per Johansson, Mattias Lorentzon: Introduktion och välkomsthälsning
18.05 Andreas Kindmark: Bakgrund och
diagnostik – hur bra är diagnosmetoderna?
18.25 Dan Mellström: Frakturer i
Sverige – hur stort är problemet och
hur identifierar vi riskpatienterna?
18.45 Ove Törring: Frakturförebyggande läkemedelsbehandling – hur effektiv
är den?
19.05 Mattias Lorentzon: Osteoporosdiagnostik och behandling – hur prioriterat är det och hur ska vi göra i framtiden? Presentation av centrala rekommendationer
19.20–19.30 Paneldiskussion och frågor
För mer information, se
‹www.svos.se/site/vardpersonal/›
Ingen föranmälan krävs
Västsvenska dermatologmötet, fredagen den 25 maj, Lyktan, Wallenbergs
Konferenscentrum, Medicinaregatan
20A, Göteborg
Program
13.00 Introduktion
13.05 Agnes Wold: Nappsugande föräldrar och skydd mot eksemutveckling hos
barnet
13.35 Sven Jantschek: Hudmanifestationer vid inflammatoriska tarmsjukdomar
14.05 Tore Särnult: Psoriasis och det
metabola syndromet
14.35–15.30 Fredrik Backhed: Blir du
verkligen vad du äter?
15.50–16.20 Hans Strid: Behandling av
inflammatoriska tarmsjukdomar med
biologiska läkemedel
16.30 Våra intressanta fall
17.30 Mingelbuffé i foajén
Anmälan görs senast den 21 maj per
e-post: inger.forsell@sahlgrenska.gu.se

Svenska Migränsällskapets 44:e årsmöte, onsdagen den 30 maj, invid aulan,
Skånes universitetssjukhus, Lund
Program
09.15 Samling
09.30 Lars Edvinsson: Inledning
09.35–09.55 Anna Steinberg: Aspekter
på inflammation och kväveoxid vid
Hortons huvudvärk
10.00–10.20 Emma Varkey: Migränprevention. Fysisk träning och patientens
perspektiv
10.25–10.55 Astrid Gendolla: Occipitalnervstimulering – en ny behandlingsmöjlighet vid kronisk migrän?
11.00 Stipendieutdelning
11.05–12.00 Årsmötesförhandling

n disputationer
umeå universitet
• 16 maj. Otto Henriksson: Protection
against cold in prehospital trauma care.
• 16 maj. Peter Lundgren: Protection
and treatment of hypotermia in prehospital trauma care – with emphasis on
active warming.
uppsala universitet
• 11 maj. Diddi Fors: Gas embolism in
laparoscopic liver surgery.
• 11 maj. Sara M Sylvén: Biological and
psychosocial aspects of postpartum depression.
karolinska institutet
• 11 maj, kl 09.00. Jon R Konradsen: Investigating problematic severe asthma
in children – a translational approach.
• 11 maj. Jenny Link: HLA genetics in
multiple sclerosis.
• 11 maj. Adina Welander: Celiac disease: complications and the role of infection in pathogenesis.
• 16 maj. Per Attner: Clinical implications of HPV in oropharyngeal cancer.
göteborgs universitet
• 11 maj. Wael Alian: Laser doppler
vibrometry studies on the micromechanics of the reconstructed human
middle ear.
lunds universitet
• 11 maj. Nazim Isma: Venous thromboembolism in southern Sweden. Epidemiology and risk factors.

Mer på Lakartidningen.se
n Alla möten och konferenser:
Lakartidningen.se/kalender
n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer
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