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n nytt om namn

Torsten Gordh, överläkare och verk-
samhetschef för Smärtcentrum vid 
Akademiska sjukhuset i 
Uppsala, har utnämnts 
till professor i klinisk 
smärtforskning vid 
Uppsala universitet. 
Professuren är den förs-
ta i sitt slag i Sverige.

Basen för Torsten 
Gordhs forskning är 
den patientnära forsk-
ningen vid Smärtcent-
rum i Uppsala. Här behandlas alla ty-
per av smärtpatienter, från smärta vid 
cancersjukdom till smärtor efter nerv-
skador och smärta från rörelseappara-
ten. Forskningen sker i nära samarbete 
med Uppsala Berzelii center, där 
grundforskare i samarbete med klini-
ker studerar smärtans genetiska orsa-
ker och användande av biomarkörer för 
att bättre förstå de bakomliggande or-
sakerna till olika smärttillstånd. n 

Sveriges förste professor
i klinisk smärtforskning
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Thomas Nyström har antagits som 
docent i ämnet endokrinologi vid Karo-
linska institutet. n

Ny docent i endokrinologi

I samband med 4th Marco 
Polo Association of Urolo-
gy conference och 1st 

 International urolithiasis 
forum and workshop, som 
hölls 14–16 september i 
Guangzhou, Kina, belöna-
des Hans-Göran Tiselius, 
professor emeritus vid Ka-

rolinska institutet, med en utmärkelse 
»for outstanding contribution to Group 
of urinary calculi of Chinese Urological 
Association. n

Hans-Göran 
Tiselius

Kinesisk utmärkelse 
till KI-professor

Svensk ortopedisk förenings stora sti-
pendium på 100 000 kr till 2011 års 
bästa avhandling har tilldelats Per
Olerud, överläkare på Södersjukhuset i 
Stockholm. Titeln på avhandlingen är 
»Treatment of displaced proximal hu-
meral fractures in elderly patients«. 
Stipendiet delades ut i samband med 
Ortopediveckan i Kristianstad. n

Stipendium för bästa  
avhandling inom ortopedi

Bengt Krouthén, Östersund, 83 år,
död 15 september
Lennart Ploman, Lund, 90 år, död 13 
juli
Göran Südow, Simrishamn, 79 år, död 
25 september
Jan Wilske, Bor, 62 år, död 11 septem-
ber

Avlidna

n kalendarium
Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 16 oktober, kl 18.00, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Ingmar Bergman och döden
Samtal med teaterkritikern, författa-
ren och Bergmankännaren Leif Zern
Introduktion och samtalspartner:  
Kerstin Hulter Åsberg
Efter föredraget serveras supé till själv-
kostnadspris
För information, se ‹www.sls.se›

Medicinhistoriska sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 16 ok-
tober, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 45C, Lin-
köping
Sven-Erik Nilsson: Några stora medi-
cinska upptäckter med hjälp av slum-
pen
Entréavgiften är 50 kr för icke medlem. 
Gratis entré för studenter vid Universi-
sitetet i Linköping

Karlskrona läkareförening inbjuder till 
sitt 1 377:e ordinarie sammanträde, 
torsdagen den 18 oktober, å Sjöofficers-
sällskapets lokaler i Karlskrona
Stefan Hansson: Preeklampsi, den gåt-
fulla sjukdomen
Anmälan görs per e-post:
karlskrona.lakareforening@gmail.com 
För ytterligare information, kontakta 
e-post: goran.bjork@bahnhof.se

Metabolomik inom medicin, nutrition 
och systembiologi, symposium 
29–30 oktober, hörsal Arvid Carlsson, 
Academicum, Medicinaregatan 3, Gö-
teborg
Symposiet riktar sig till alla med intres-
se för att förstå och tillämpa metabolo-
mik inom medicin, nutrition och sy-
stembiologi
Deltagandet är kostnadsfritt vid anmä-
lan senast den 15 oktober via 
‹www.nmr.gu.se›, där även detaljerat 
program finns att hämta. Därefter är 
avgiften 500 kr i mån av plats
Kontaktperson är Göran Karlsson, 
e-post: goran.karlsson@gu.se

Vad gör vi med vår vrede? Föredrag och 
samtal 9–10 november, Sigtunastif- 
telsen, Manfred Björkquists allé 4, Sig-
tuna, i arrangemang av Hälsobefräm-
jarna
För program och anmälan, se ‹www.
sigtunastiftelsen.se/Kalendarium›

Cerebral pares och positionering,  semi-
narium fredagen den 14 december, kl 
09.00–12.00, Aros Congress Center, 
Västerås
Program
Reidun Jahnsen: Being adult with a 
childhood disease
Gunnar Hägglund: From reactive to 
preventive management of cerebral
palsy
Pauline Pope: Conception, birth and
development of posture management
Atli Ágústsson: Supine lying
Guðný Jónsdóttir: »As well as we can«, 
the experiences of staff supporting 
people with severe neurological dis-
ability and complex needs, living in 
community residential homes
13.15 Disputation. Elisabet Rodby Bous-
quet: Posture, postural ability and mo-
bility in cerebral palsy
Deltagaravgiften är 500 kr 
För upplysningar och anmälan, kon-
takta e-post: michaela.eriksson@ltv.se

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

uppsala uniVersitet
• 18 oktober. Marianne Lannsjö: Mild 
traumatic brain injury: studies on out-
come and prognostic factors.
• 19 oktober. Christina Nehlin Gordh: 
Alcohol use and secondary prevention 
in psychiatric care.

KarolinsKa institutet
• 19 oktober. Katherine Kasiman: The 
genetic and molecular markers of isch-
emic stroke: risk, prognosis, and treat-
ment.
• 19 oktober. Eleonor Tiblad: New
strategies to prevent fetal and neonatal 
complications in Rhesus D immuniza-
tion.

gÖteborgs uniVersitet
• 19 oktober. Ingmarie Skoglund: Pre-
scribing drugs in primary health care; 
thoughts, information strategy and out-
come.

n disputationer


