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n nytt om namn

Världshälsoorganisationen WHO har 
bjudit in Lars Björndahl, överläkare 

och med dr, till att vara 
expert i en av WHO:s 
expertgrupper med in-
riktning på infertilitet. 
Han är verksam vid 
Centrum för andrologi 
och sexualmedicin 
samt androloglaborato-
riet vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset, 
Huddinge. 

Björndahl sitter med i den expertgrupp 
som inriktar sig på manlig infertilitet, 
och man ska plocka fram relevant ma-
terial inom evidensbaserad medicin för 
att sedan granska materialet och fast-
ställa vad som är väl bevisat för att kun-
na ge förslag på riktlinjer. n

Lars Björndahl WHO-expert 
på manlig infertilitet
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Sylvia Määttä, centrumchef vid Kun-
skapscentrum för jämlik vård i Västra 
Götalandsregionen, har antagits som 
docent i vårdvetenskap vid Göteborgs 
universitet. n

Docentur

Följande personer har erhållit överlä-
kartjänster vid Örnsköldsviks sjukhus: 
Jan Wall i obstetrik och gynekologi, 
Monica Mörtzell Henriksson i njur-
medicin, Aina Ågren-Wilsson i neuro-
logi och Eva Sjölin i psykiatri.
Björn Sundberg har förordnats som 
ST-läkare vid lungkliniken, Länssjuk-
huset Sundsvall–Härnösand. n

På nya jobb

Catrin Furuhjelm, överläkare i pedi-
atrik och med dr vid Linköpings uni-
versitet, har utsetts till 
mottagare av Stora 
barnmedicinpriset. 
Hon får priset för sin 
forskning kring hur till-
skott av fiskolja under 
graviditet och amning 
kan påverka några av de 
immunologiska markö-
rer hos mor och barn 
som har betydelse för 
allergisjukdom.

Priset, 100 000 kr, delades ut i sam-
band med Barnläkarveckan i Borås. n

Prisbelönt forskning 
om barnallergi

Catrin 
Furuhjelm

Mats Börjeson, Barsebäck, 90 år,
död 16 maj
Arnolds Kursis, Stockholm, 92 år,
död 22  maj
August Schneider, Uppsala, 86 år, 
död 18 maj
Erik Stålberg, Hudiksvall, 30 år,
död 26 april
Ragnar Tunell, Täby, 83 år, död 5 maj

Avlidna

n specialistnytt

Frivillig specialistexamen i ämnet 
ögonsjukdomar äger rum 22–23 okto-
ber i Göteborg. Examinationen består 
av skrivning den 22 oktober samt en 
muntlig examination den 23 oktober. 
Deltagare i examinationen bör vara fär-
dig specialist eller i slutet av sin specia-
listutbildning.

För information, kontakta Kristina 
Tornqvist, tel 046-17 16 52, fax 046- 
211 50 74 eller e-post:
kristina.tornqvist@skane.se

Preliminär anmälan önskas senast 
den 21 juni och slutgiltig anmälan se-
nast den 31 augusti. n

Specialistexamen 
i ögonsjukdomar

Specialistexamen i allmänmedicin an-
ordnas årligen av SFAM:s kompetens-
värderingsråd. Avslutning i maj 2013 
vid Svensk allmänmedicinsk kongress i 
Stockholm.

För ytterligare information och an-
mälan, se ‹www.sfam.se› eller kontakta 
e-post: examen@sfam.se
Sista anmälningsdag 29 augusti. n

Specialistexamen
i allmänmedicin

n kalendarium

n Alla möten och konferenser: 
Lakartidningen.se/kalender

n Alla aktuella disputationer:
Lakartidningen.se/disputationer

Mer på Lakartidningen.se
Sveriges äldre läkare, SÄL, höstmöte 
24–26 augusti, Marstrand
Programmet bjuder bl a på föreläsning 
av en Nobelpristagare
För anmälan, se ‹www.slf.se/sal/›

Svensk internmedicinsk förenings ut-
bildningsvecka 2012, SIM-veckan, 24–
28 september, Uppsala
Teman: Allergologi, njurmedicin, lung-
medicin, klinisk farmakologi och psyki-
atri för internmedicinare
Fullständig utbildningsbeskrivning 
finns att hämta via ‹http://edu.ipuls.
se/› (IPULS-nr 20120031)
Anmälan görs via 
‹http://www.sim-veckan.se›

n disputationer
uMeå univerSitet
• 8 juni. Hidehiro Hirabayashi: Imaging 
in stereotactic functional neurosur- 
gery.
• 16 juni. Helge Brändström: Accidental 
hypothermia and local cold injury: 
physiological and epidemiological 
studies on risk.

uppSaLa univerSitet
• 13 juni. Nina  Cavalli-Björkman: Fac-
tors influencing selection of treatment 
for colorectal cancer.
• 13 juni. Bo Sahlberg: Indoor environ-
ment in dwellings and sick building 
syndrome (SBS): longitudinal studies.

karoLinSka inStitutet
• 8 juni. Sylvia Almlöf Sarman: Experi-
mental inhibition of proliferative reti-
nopathy.
• 8 juni. Nogol Rahbin: Clinical and mo-
lecular features of chronic hepatitis C 
infection and advanced liver disease. 
• 15 juni. Edit Nagy: Molecular mecha-
nisms of inflammation and calcifica-
tion in aortic valve stenosis.
• 15 juni. Ola Nilsson: Allergy to pets; 
molecular approaches for improved 
diagnostics and vaccination.

LinköpingS univerSitet
• 8 juni. Johan Ruud: Central nervous 
and innate immune mechanisms for in-
flammation- and cancer-induced ano-
rexia.

göteborgS univerSitet
• 8 juni. Hanna Kryh: Molecular charac-
terization of neuroblastoma tumors – a 
basis for personalized medicine.
• 15 juni. Jeanette Hansson: Antibiotic 
therapy as single treatment of acute 
appendicitis.

LundS univerSitet
• 5 juni. Ola Lindgren: Incretin hor-
mone secretion – studies in human sub-
jects.
• 8 juni. Ulf Karlsson: Dynamics of HIV 
coreceptors and their utilization by 
plasma and cerebrospinal fluid HIV-1 
isolates.
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