
läkartidningen nr 3 2007 volym 104 181

■ nytt om namn

Docent Leif Tallstedt, klinikchef på
S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har
av ST-läkarna valts till 2006 års handle-

dare och mottagare av
Guldögat. Utmärkel-
sen, som delades ut
den 5 december, be-
står av Guldögesym-
bolen, diplom, resebi-
drag och blommor. 
ST-läkarnas motive-
ring lyder: »För att
Du genom Din till-
gänglighet, Ditt hän-

synsfulla och lugna sätt skapar en känsla
av delaktighet och respekt som inspire-
rar oss att lära.«

Niklas Nygaard, överläkare i ortopedi
och verksamhetschef vid kirurgkliniken,
Ljungby lasarett, har utsetts till årets
handledare i Kronoberg. Bakom priset
står Sylf Kronoberg och studierektors-
gruppen i Landstinget Kronoberg.

I motiveringen till utmärkelsen fram-
förs att han får priset för stort engage-
mang i utbildningsmomentet, att han är
inspirerande och med sin stora glädje
inför sitt arbete blir en förebild för klini-
kens utbildningsläkare. Prissumman är
på 20 000 kr.

Medicinska fakultetsstyrelsen vid
Lunds universitet har som docenter an-
tagit Mikael Adner i experimentell kli-
nisk farmakologi, Jonas Björk i epide-
miologisk metodik, Maria Björkqvist i
neuroendokrin farmakologi samt Erik
Hertervig i medicinsk gastroenterologi
och hepatologi.

Torbjörn Andersson, Spånga, 82 år,
död 17 december
Gintautas Buga, Stockholm, 85 år, död
29 november
Anne-Louise Nyström, Skövde, 49 år,
död 19 december
Paul Paulsson, Umeå, 75 år, död 14 no-
vember
Anders Rignell, Landskrona, 57 år, död
30 november
Bengt Wadman, Örebro, 72 år, död 27
december
Björn Wennerberg, Jönköping, 89 år,
död 17 december

■ disputationer
10 januari, klinisk fysiologi, Karolinska
institutet: Nutrition, energy metabo-
lism and body composition in the frail
elderly (Eva Lammes). Fakultetsoppo-
nent: Ingvar Bosaeus.

11 januari, allmänmedicin, Karolinska
institutet: Peptid ulcer disease in an
adult population. The Kalixanda study:
A population-based endoscopic study
(Pertti Aro). Fakultetsopponent: Kurt
Borch.

11 januari, allmänmedicin, Karolinska
institutet: Gastroesophageal reflux dis-
ease in adults. The Kalixanda study: A
population-based endoscopic study
(Jukka Ronkainen). Fakultetsopponent:
Jesper Lagergren.

12 januari, klinisk bakteriologi/bakte-
riologi, Karolinska institutet: Physio-
logical status of bacteria used for envi-
ronmental applications (Ninwe Mara-
ha). Fakultetsopponent: Søren J Søren-
sen, Danmark.

12 januari, patologi, Göteborgs universi-
tet: Crisis in energy metabolism: Mito-
chondrial defects and a new disease en-
tity (Gittan Kollberg). Fakultetsoppo-
nent: Laurence Bindoff, Norge.

12 januari, endokrinologi, Lunds univer-
sitet: Type 2 diabetes genes contributing
to insulin secretion defects (Charlotte
Granhall). Fakultetsopponent: Kristina
Lejon.

12 januari, allmänmedicin, Lunds uni-
versitet: Infections in small children
and their families – symptoms, consul-
tations and antibiotics (Katarina He-
din). Fakultetsopponent: Jóhann Ágúst
Sigurdsson, Island.

12 januari, neurobiologi, Lunds univer-
sitet: Neural progenitor cells in malig-
nancy and injury of the brain. A Trojan
horse for gliomas? (Karin Staflin). Fa-
kultetsopponent: Maeve Caldwell, Eng-
land.

15 januari, internationell hälsa, Karo-
linska institutet: Adolescent pregnancy
and parenthood in Swaziland: Quality of
care, community support and health
care service needs (Patricia Thuli Mnga-
di). Fakultetsopponent: Marie Berg.

16 januari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet: Cutaneous lupus ery-
thematosus and immunoreactivity in

patients with Ro/SSA autoantibodies
(Karin Popovic). Fakultetsopponent:
Michael Sticherling, Tyskland.

18 januari, klinisk fysiologi, ssk medi-
cinsk didaktik, Linköpings universitet,
kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Dyna-
miskt lärande. En ämnesdidaktisk av-
handling om fysiologiska fenomen och
läkarstudenters lärande (Anna Fyreni-
us). Fakultetsopponent: Kirsten Hof-
gaard Lycke, Norge.

19 januari, pediatrik, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, sal R64, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Huddinge: Helicobacter
pylori infection among children in Riga,
Latvia (Ilva Daugule). Fakultetsoppo-
nent: Merja Ashorn, Finland.

19 januari, fysiologi, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, aulan, GIH: Effects of en-
durance exercise on mitochondrial effi-
ciency, uncoupling and lipid oxidation
in human skeletal  muscle (Maria Fern-
ström). Fakultetsopponent: Roger Har-
ris, England.

19 januari, psykiatri, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, aulan, Danderyds sjukhus:
Mild traumatic brain injury – clinical
course and prognostic factors for post-
concussional disorder (Anders Lundin).
Fakultetsopponent: Derick Wade, Eng-
land.

19 januari, immunbiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.30, föreläsningssalen,
MTC, Theorells väg 1: Regulation of the
pro-apoptotic protein Bim by T cell re-
ceptor triggering in human T cells (Ele-
na Sandalova). Fakultetsopponent: Phi-
lippe Bouillet, Australien.

19 januari, arbets- och miljömedicin,
Uppsala universitet, kl 13.15, MICs aula,
hus 6, Polacksbacken: Environmental
factors in relation to asthma and respi-
ratory symptoms among schoolchildren
in Sweden and Korea (Jeong-Lim Kim).
Fakultetsopponent: Nils Åberg.

19 januari, omvårdnad, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal 2118, institutio-
nen för vårdvetenskap och hälsa: End-
of-life care in a Swedish county – pat-
terns of demographic and social condi-
tions, clinical problems and health care
use (Eva Jakobsson). Fakultetsoppo-
nent: Birgit Rasmussen.

19 januari, medicin, ssk leukocytbiologi,
Göteborgs universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, plan 3, Guldhedsgatan 10A:
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Immune regulation of herpes simplex
virus type 2 infection: Special emphasis
on the transcription factor T-bet (Alex-
andra Svensson). Fakultetsopponent:
Francesca Chiodi.

19 januari, kardiologi, Lunds universi-
tet, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, BMC, Sölvegatan 17: Ni-
trates and left ventricular dysfunction
(Erik Tingberg). Fakultetsopponent:
Kurt Boman.

19 januari, medicinsk mikrobiologi,
Lunds universitet, kl 14.00, patologiska
institutionens föreläsningssal, ingång
78, Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Moraxella catarrhalis outer membrane
proteins and their interactions with the
human host (Tan Thuan Tong). Fakul-
tetsopponent: Niels Høiby, Danmark.

20 januari, molekylär neurobiologi,
Lunds universitet, kl 09.00, sal D15 039,
BMC, Sölvegatan 19: The role of mem-
brane trafficking in G protein-coupled
receptor regulation (Johan Enquist).
Fakultetsopponent: Susanna Cotecchia,
Schweiz.

Sjukhusläkarföreningens fullmäktige
kallas härmed till ordinarie fullmäktige-
möte 29–30 mars, kl 10.00, Leksellsalen,
Eugeniahemmet, T3, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna

Av lokalavdelning eller föreningsmed-
lem väckta frågor, som ska upptas på fö-
redragningslistan, ska enligt stadgarna
ha kommit styrelsen tillhanda senast en
månad före mötet under adress: Sjuk-
husläkarföreningens kansli, Box 5610,
114 86 Stockholm eller per e-post:
cickie.holmsten@slf.se

Föreningen Margarethahemmet arbe-
tar ideellt för barns epilepsivård.
Föreningen utlyser nu forskningsanslag
och stipendier för att stödja patientnära
forskning inom området barn med epi-
lepsi. Anslagen är ettåriga och skall an-
vändas enligt den budget som anges i
ansökan. Anslag på upp till 200 000 kr
beviljas.

Ansökan skall sändas till Föreningen
Margarethahemmet, c/o SEB Private
Banking, 106 40 Stockholm. Sista ansök- 
ningsdag är den 26 januari.
Ytterligare information lämnas på
‹www.margarethahemmet.se›.

Under våren kommer fem AA-möten för
läkare, tandläkare och veterinärer att
hållas i Stockholm. I samtliga fall blir
det första tisdagen i månaden, det vill
säga 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj och
12 juni (OBS nytt datum), kl 18.30–19.30,
Svenska Läkaresällskapet, lokal Grot-
tan, Klara Östra Kyrkogata 10, i centrala
Stockholm.
Anonyma Alkoholister
IDAA

■ kalendarium
Så här kan man göra! Nationella psyki-
atrisamordningens projekt ADHD och
autismspektrumtillstånd hos vuxna,
konferenser anordnas enligt följande:
5 februari, Luleå
12 februari, Sundsvall
19 februari, Stockholm
26 februari, Malmö
5 mars, Göteborg
För ytterligare information, se
‹www.vuxenadhd.autism.nu›

MSF Stockholm, årsmöte lördagen den
10 februari, kl 17.30, Sveriges läkarför-
bund, Villagatan 5, Stockholm
Anmälan om deltagande görs senast den
1 februari per e-post:
ordf@msfstockholm.se

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 332:a ordinarie sammanträde tors-
dagen den 25 januari, kl 18.30, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Sigvard Mölstad: Handläggning av in-
fektioner i öppen vård
Föredraget följs av supé
Anmälan om deltagande vid supén görs
senast den 22 januari per e-post:
Kerstin-von.Koch@mil.se eller tel
0455-868 07, fax 0455-866 01
Ytterligare upplysningar lämnas av Rut
Öien, e-post: rut.oien@ltblekinge.se

Hur hanterar vi särläkemedel på ett
etiskt försvarbart sätt? Seminarium fre-
dagen den 2 februari, kl 10.00–14.30,
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra
Kyrkogata 10, Stockholm
Moderator: Kerstin Hulter Åsberg
Medverkande: Kerstin Westermark, Bo
Lindblom, Joakim Ramsberg, Niels Ly-
nöe, Rune Dahlqvist, Pär Ansved, Maria
Halldin m fl
Anmälan till seminarium och lunch (175
kr) görs per e-post:
christina.ploen@sls.se  eller tel 08-
440 88 74

Kvinnlig könsstympning, symposium
fredagen den 2 februari, kl 13.00–16.30,
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra
Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang
av Svenska Läkaresällskapets sektion
för medicinsk psykologi och Svenska
föreningen för medicinsk psykologi
Syftet med symposiet är att föra en dis-
kussion ur klinisk gynekologisk/obstet-
risk, psykologisk och sexologisk synvin-
kel. Vi vill också beröra de transkultu-
rella inklusive de massmediala och soci-
alantropologiska aspekter som kan ha
relevans för den kliniska förståelsen och
för prevention
Medverkande: Lotti Helström, Meri Lil-
jegren, Ricki Neuman och Henry Ja-
blonski
Förhandsanmälan görs senast den 28 ja-
nuari via ‹www.sfmp.se›. Anmälan åter-
bekräftas
Antalet deltagare är begränsat till 35
personer. Ingen deltagaravgift (efter-
middagskaffe 50 kr)

Malmö Läkareförenings medlemmar in-
bjuds till Bengt Zederfeldt-föreläsning,
tisdagen den 6 februari, kl 17.00, Lilla
aulan, Medicinskt forskningscentrum,
ingång 59, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö
Göran Hägg, författare och litteratur-
kritiker: Retorik – eller konsten att få
folk att göra som man vill
Efter föreläsningen serveras buffé
Förhandsanmälan (gäller både föredrag
och måltid) görs senast den 29 januari
per e-post: kansli@mlf.nu

Nordisk medicinhistorisk kongress,
13–16 juni, Umeå
Teman
• Health conditions of the Sami popula-

tion from a historical perspective
• History of the health of the ageing po-

pulation
• Genetics and medical history
• Databases, archives and medical his-

tory research
• History of pandemics
• History of psychiatry
• Infant and child health
• History of venereal diseases
• History of dentistry
• Medical history museums – today and

tomorrow
• History of nursing
Abstract sänds senast den 1 mars per
e-post: abstractumea@gmail.com
Anmälan om deltagande till reducerad
avgift görs senast den 15 mars per
e-post:  booking@umea-congress.se 
För anvisningar och ytterligare infor-
mation, se ‹www.medhistumea.se› eller
kontakta e-post: medhium@gmail.com 
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