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■ nytt om namn

Peter Daneryd är från årsskiftet medi-
cinsk utvecklingsstrateg på lednings-

kansliet för NU-sjukvår-
den i Trollhättan. Han
kommer att arbeta med
övergripande verksam-
hetsutveckling på NU-
sjukvårdens fem sjukhus.
Daneryd är kirurg och har
sedan 2003 varit verk-
samhetschef på kirurgkli-

niken, Borås/Skene, Södra Älvsborgs
sjukhus.

Bertil Hov-
stadius och
David Cha-
lom har an-
ställts som
överläkare
vid ortoped-
kliniken,
Länssjuk-
huset i

Halmstad. Hovstadius har tidigare varit
verksam Landskrona/Lund, David Cha-
lom kommer närmast från Hässlholm/
Kristianstad.
Johan Anderberg, Katrin Helgason,
Christoffer Lundqvist, Karolina
Lundsten, John-Kalle Länsberg, Jo-
han Theander, David Ulmert och El-
len Wickström har erhållit AT-block
inom Helsingborgs lasarett.

Richard Rosenquist Brandell är se-
dan den 1 januari 2007 förordnad som
professor i klinisk molekylär hematolo-
gi vid Uppsala universitet. Han dispute-

rade 1998 i patologi vid
Umeå universitet och
blev 2002 docent i me-
dicinsk genetik vid
Uppsala universitet.
Sedan 2004 är han
verksam som överlä-
kare vid Klinisk gene-
tik, Akademiska sjuk-
huset, där han bl a an-

svarar för cancergenetisk diagnostik och
den onkogenetiska mottagningen. Han
innehar sedan 2005 även en forskar-
tjänst för kliniker som är finansierad av
Cancerfonden.

Rosenquist Brandells forskning är in-
riktad på molekylära studier av leuke-
mier och lymfom med särskilt fokus på
påvisande av nya prognostiska markörer
och nya undergrupper av kronisk lymfa-
tisk leukemi.

Den sökte författaren i Julkryss 50–52
var Sten Selander och titeln på dikten
»Längesedan«. Den fullständiga me-
ningen i det nedre rutsystemet skall
vara: Vad det var längesen. I segelleden
gled skeppen över djup av västersol,
strandskatorna låg kvar på sina reden
och svalkan doftade av marviol.

De tre först öppnade rätta lösningarna
har skickats in av Claes Magnusson,
Lerum, Lena Sahlin, Solna, och Bir-
gitta Lövgren, Stockholm. Vinnarna
belönas med var sin bokcheck.

Vid Umeå universitets medicinska fa-
kultet har som docenter antagits Silva-
na Naredi i anestesiologi och intensiv-
vård, Monica Sandström i experimen-
tell miljömedicin och Hans Stenlund i
epidemiologi och biostatistik.

Lars Fries, Hällefors, 76 år, död 9 au-
gusti
Stig Dahl, Borrby, 83 år, död 1 januari
Bengt Forssman, Linköping, 90 år, död
26 september
Allan Norgren, Lund, 75 år, död 10 de-
cember

■ disputationer
18 januari, molekylär medicin, Lunds
universitet: Transcriptional networks in
neuroblastoma and breast cancer
(Christina Manetopoulos). Fakultetsop-
ponent: Pierre Åman.

19 januari, medicinsk cellbiologi, Linkö-
pings universitet: A molecular approach
to insulin signalling and caveolae in pri-
mary adipocytes (Karin Stenkula). Fa-
kultetsopponent: Peter Arner.

22 januari, biokemi, Karolinska institu-
tet: Leukotrienes and leukotriene recep-
tors: Potential roles in cardiovascular
diseases (Hong Qiu). Fakultetsoppo-
nent: Jonathan P Arm, USA.

25 januari, experimentell medicin, Karo-
linska institutet, kl 13.00, föreläsnings-
salen, plan 00, Centrum för molekylär
medicin, CMM, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Expression of re-
combinant neutralizing anti-HIV-1 anti-
bodies in bacteria and eukaryotic cells
(Fayezeh Yari). Fakultetsopponent:
Mats Ohlin.

26 januari, allmänmedicin, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad
6M, Norrlands universitetssjukhus:
What’s behind sexual risk taking? Ex-
ploring the experiences of Chlamydia
positive, HIV positive and HIV tested
young women and men in Sweden (Mo-
nica Christianson). Fakultetsopponent:
Tanja Tydén.

26 januari, toxikologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, sal Rockefeller, Nobels
väg 11: Apoptosis, cellular division or mi-
totic catastrophe? Effects of kinase in-
hibition and DNA damage in lung cancer
cells (Anna Therése Helén Hemström).
Fakultetsopponent: Mauro Piacentini,
Italien.

26 januari, teknisk audiologi, Karolins-
ka institutet, kl 10.00, föreläsningssalen,
stora aulan, Danderyds sjukhus: Bilat-
eral hearing aids for bilaterally hearing
impaired persons – always the best
choice? (Susanne Köbler). Fakultetsop-
ponent: Birgitta Larsby.

26 januari, metabolism och endokrino-
logi, Karolinska institutet, kl 09.00, fö-
reläsningssalen M63, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Huddinge: Studies
on the hormonal regulation of bile acid
synthesis (Thomas Lundåsen). Fakul-
tetsopponent: Folkert Kuipers, Neder-
länderna.

26 januari, onkologi, Karolinska institu-
tet, kl 10.00, Radiumhemmets föreläs-
ningssal, Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna: Cisplatin-induced tumor
cell death signaling and potentiation by
energy metabolism inhibitors (Linda
Strandberg Ihrlund). Fakultetsoppo-
nent: Jan-Ingvar Jönsson.

26 januari, socialmedicin, Karolinska
institutet, kl 13.00, aulan, Norrbacka,
Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na: Measuring injury magnitude and
patterns in a low-income country: Expe-
riences from Nicaragua (Francisco Ter-
cero). Fakultetsopponent: Peter Byass.

26 januari, medicinsk cellbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Rolf Luft audi-
torium, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Serum proteins in type 1 dia-
betes (Nancy Dekki Wenna). Fakultets-
opponent: Stellan Sandler.

26 januari, medicin, ssk leukocytbiologi,
Göteborgs universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, Guldhedsgatan 10: Storage
organelles that are distinct from the
classical granules in human neutrophils

På nya jobb

Peter Daneryd

Bertil Hovstadius (t v) och
David Chalom (t h)

Ny professor i Uppsala

Rätt lösning till Julkrysset

Docenter

Avlidna
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(Sara Pellmé). Fakultetsopponent: Ur-
ban Gullberg.

26 januari, patologi, Lunds universitet,
kl 13.00, Medicinhistoriska museet, Ber-
galiden 20, Helsingborg: Morphological
features and mismatch repair in colo-
rectal tumors (Britta Halvarsson). Fa-
kultetsopponent: Richard Palmqvist.

26 januari, endokrinologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.15, Jubileumsaulan, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: Ex-
ploring positional and functional candi-
date genes for type 2 diabetes (Johan
Holmkvist). Fakultetsopponent: Phi-
lippe Froguel, England.

31 januari, reumatologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, föreläsningssalen,
plan 3, Guldhedsgatan 10A: Proteases in
Staphylococcal arthritis (Ann-Marie
Calander). Fakultetsopponent: Robert
Harris.

1 februari, molekylärbiologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, Major Groove, bygg-
nad 6L, Norrlands universitetssjukhus:
Antiphagocytosis by Yersinia pseudo-
tuberculosis – role of the YopH target
proteins (Ming Yuan). Fakultetsoppo-
nent: Tommy Nilsson.

1 februari, vårdvetenskap, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, hörsal 1, Vårdvetenska-
pens hus, Baravägen 3: Äldre personers
sista tid i livet. Livskvalitet, vård, om-
sorg och närståendes situation (Magda-
lena Andersson). Fakultetsopponent:
Britt-Marie Ternestedt.

Njursjukas stipendiefond till Professor
Nils Alwalls Minne lämnar bidrag till
aktiviteter och projekt som syftar till att
förbättra de njursjukas situation. Utdel-
ningen ges i form av rese- och studiesti-
pendier samt som produktionsbidrag
till personer och projekt. 2006 års ut-
delning uppgick till 56 000 kr.

Ansökan i 4 exemplar skall vara Riks-
förbundet för Njursjuka tillhanda se-
nast den 31 mars. Ansökningsblankett
kan rekvireras från RNJs kansli, Box
1386, 172 27 Sundbyberg, tel 08-546 405
00 , fax 08-546 405 04, eller via
‹www.rnj.se/fonder›.

Riksförbundet för Njursjukas forsk-
ningsfond, Njurfonden, har till syfte att
lämna bidrag till vetenskapliga forsk-
ningsprojekt som avses främja vården
av kroniskt njursjuka. Projekten kan ha
medicinsk, social eller psykologisk ka-
raktär och skall bedrivas i Sverige. 2006
års utdelning uppgick till 700 000 kr. 
I samband med 2007 års utdelning utly-
ses ett speciellt forskningsbidrag på
100 000 kr till Tommy och Gösta An-
derssons minne för forskning som berör
njurtransplantationer med levande do-
nator.

Ansökan på särskild blankett i 6 ex-
emplar skall vara Riksförbundet för
Njursjuka tillhanda senast den 31 mars.
Ansökningsblankett rekvireras från
RNjs kansli, Box 1386, 172 27 Sundby-
berg, tel 08-546 405 00, fax 08-
546 405 04 eller via ‹www.rnj.se/
fonder›.

■ kalendarium
Östergötlands Medicinhistoriska Säll-
skap, årsmöte och föreläsning tisdagen
den 6 februari, kl 18.30, Läkarsällska-
pets Hus, Klostergtan 45 C, Linköping
Hans Nilsson: Norrköping och lands-
tinget – ett besvärligt äktenskap

Nordisk förening för katolska läkare in-
bjuder till ekumenisk konferens om
HIV/aids och familjesyn, 24–25 februa-
ri, Ersta Konferens, Stockholm
Konferensen riktar sig till läkare och an-
nan vårdpersonal men även allmänt in-
tresserade är välkomna
Föreläsare: Erwin Bischofberger, Mar-
grethe Juncker, Helena Bergren, Christi-
na Doctare m fl
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.nfkl.org› eller kontakta
Jenny Olsson, e-post: 
jenny.olsson2@home.se 

Mat för livet, heldagsseminarium tors-
dagen den 15 mars, Malmö Börshus, ar-
rangerat av Läkare för miljön
För information, se ‹www.dnsy.se/lfm›
Anmälan görs senast den 28 februari per
e-post: lfm@dnsy.se

Att möta de osynliga barnen, 4:e natio-
nella konferensen med fokus på barn till
föräldrar med psykisk ohälsa/sjukdom,
16–17 april, Norra Latin, Stockholm
Ytterligare upplysningar lämnas av Eli-
sabeth Lundström, tel 0910-77 07 37,
e-post: elisabeth.lundstrom@vll.se
Sista anmälningsdag är den 15 mars

Akut kirurgi för akutläkare, kurs 16–20
april, Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Östra, Göteborg
Kursen syftar till att ge blivande
akutläkare de kirurgiska kunskaper som
behövs för arbete på en akutmottag-
ning
Kursen innehåller bl a föreläsningar om
diagnostik av akut buksmärta, hand-
läggning av gastrointestinal blödning,
akut proktologi, kirurgiska mjukdelsin-
fektioner, sårskador, brännskador,
handskador, skallskador, akut urologi
och akut extremitetsischemi. Särskild
vikt läggs vid diskussion utifrån auten-
tiska patientfall
Anmälan görs till Maria Wingårdh, kir-
urgkliniken, SU/Östra, 416 85 Göteborg, 
tel 031-343 68 59, e-post:
maria.wingardh@vgregion.se

European Society for Clinical Investiga-
tion, 41:a årliga mötet, 17–20 april 2007,
Uppsala
Mötet omfattas av följande teman och
workshops:
• Inflammation
Phagocyte biology: from gene to func-
tion
Inflammation and autoimmunity
Transplantation and innate immunity
Asthma and COPD: genetics, remodel-
ling and therapeutic consequences
• Cardiovascular disease
Arteriosclerosis: basic mechanisms and
clinical consequences
Clinical pharmacogenetics
• Cancer
Basic mechanisms
Urinary bladder cancer
Colorectal cancer
Lymphoma; genetics and inflammation
Current status of individualized phar-
macotherapy of cancer
• Metabolism
Diabetes type II and obesitas
• Amyloids, Alzheimer’s disease and

traumatic brain injury
Neurodegenerative disorders – 
Alzheimer’s disease
Amyloids and prions in disease
Traumatic brain injury – from molecule
to man
• Molecular medicine
Future tools in molecular medicine
• Global epidemics
Antibiotic resistance
Ytterligare information lämnas via
‹www.esci.eu.com› eller per e-post:
esci2007@akademikonferens.uu.se

Nordic lung congress 2007, 26–28 april,
Atrium konferens, Uppsala
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.nordiclung.org›

■ SKICKA IN BIDRAG
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om namn«
från våra läsare. Skriv och berätta om per-
soner på nya jobb eller uppdrag, vilka
som fått utmärkelser, stipendier eller fors-
karanslag. Bifoga gärna ett foto.

Stipendier ur Alwallsfonden

Utlysning av Njurfondens
forskningsbidrag
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Svensk internmedicinsk förening (SIM),
fortbildning för bakjourer 9–11 maj, Ste-
ningevik konferens utanför Stockholm
Programinnehåll: Njurmedicin, hepato-
logi, stroke, arytmi. Fallbaserad utbild-
ning med praktiska moment (bl a
NIHSS, extern pacing, esofagus-EKG)
Deltagaravgiften är 3 000 kr
För ytterligare information, se
‹www.sim.nu/mambo› eller kontakta
e-post: karin.manhem@vgregion.se 

15th World congress on disaster and
emergency medicine, WCDEM 2007,
May 13–16, Amsterdam, the Nether-
lands
For further information, see
‹www.wcdem2007.org›

ÖNH-dagarna, 23–25 maj, Slagt-huset,
Malmö, i arrangemang av Södra sjuk-
vårdsregionen. Under mötet kommer
även ÖNH-föreningens 100-årsjubi-
leum att högtidlighållas
Mötet är ett samarrangemang med spe-
cialistföreningen för öron-, näs- och
halssjuksköterskor som firar 20-årsju-
bileum
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.malmokongressbyra.se›

Scandinavian Society of Nephrology,
29th congress, 23–26 maj, Göteborg
För ytterligare  information, se
‹www.ssn2007.com›

Vårmöte i perinatologi, 24–25 maj,
Östersund, arrangerat av barn- och
kvinnoklinikerna vid Östersunds sjuk-
hus och de nationella föreningarna/sek-
tionerna för obstetriker, barnmorskor
och neonatalsjuksköterskor
Teman
• Optimal tidpunkt för förlossning
• Neonatala transporter
• Perinatal ekonomi
• CPAP
För ytterligare information, se
‹www.kongress.ostersund.se›

Epidemiology and field research
methods, an interdisciplinary two-week
research training course (5 credits),
June 4–16, offered by Epidemiology and
Public Health Sciences, Department of
Public Health and Clinical Medicine,
Umeå University
The overall aims are to discuss epide-
miological design, analysis and inter-
pretation, as well as the roles of 
quantitative and qualitative approaches
in public health research
The course is designed to follow the re-
search process from problem identifica-
tion, planning and data collection

through analysis, interpretation and
documentation
The teaching format is a mixture of
plenary lectures, group work,
hands-on experiences of analysing data
and discussion directed towards an in-
ter-disciplinary audience
A number of places in the course are re-
served for participants from developing
countries involved in public health
research
Application: Before February 19
For further information, contact Lena
Mustonen, tel 090-785 29 33, e-mail:
Lena.Mustonen@epiph.umu.se or see
‹www.umu.se/phmed/epidemi›

Nordisk medicinhistorisk kongress,
13–16 juni, Umeå
Konferensspråk: Skandinaviska och
engelska
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 

9:e Nordiska mötet i neuropsykologi,
19–22 augusti, Svenska Mässan, Göte-
borg, i arrangemang av Sveriges neuro-
psykologers förening
Tema: On speaking terms with the brain
– mechanisms and disorders of commu-
nication
Inviterade föreläsare: Michael Corballis,
William Calvin, Giacomo Rizzolatti, Uta
Frith, Chris Frith, Maureen Dennis, April
Benasich, Ingvar Lundberg, Michael Ull-
man, Matti Laine, Joaquin Fuster och
Edvard Moser
Därutöver kommer aktuell forskning
inom neuropsykologin och närliggande
områden att belysas med symposier, fria
föredrag och posters
För ytterligare information, anmälan, se
‹www.neuropsykologi.org/nordic2007›

Grundläggande psykoterapiutbildning
(steg 1) med speciell inriktning mot kog-
nitiv beteendeterapi startar hösttermi-
nen 2007 i Uppsala
För ytterligare information, se
‹www.kbt-centrum.se›

XX International workshop on Helico-
bacter and related bacteria in chronic
digestive inflammation (EHSG), Sep-
tember 20–22, Istanbul, Turkey
For information, contact Ärztezentrale
Med Info, e-mail:
ehsg2007@medacad.org
or see ‹www.helicobacter.org›

Ovanliga demenssjukdomar, nationellt
symposium 8–9 november 2007, Lund
Symposiet tar upp flera av de ovanligare
primärdegenerativa demenssjukdomar-
na, inklusive frontotemporal demens,
progressiv supranukleär pares, kortiko-
basal degeneration, Lewy body-demens,
Huntingtons sjukdom och andra heredi-
tära demenssjukdomar
Föreläsare: Martin Rossor, England,
samt kliniker och forskare från främst
Sverige
Målgrupp är läkare och neuropsykolo-
ger med intresse för neurodegenerativa
sjukdomar och demens
För ytterligare information, kontakta
Christer Nilsson, e-post:
christer.f.nilsson@skane.se, Ulla Pas-
sant, e-post: ulla.passant@med.lu.se 
eller Helena Andersson, e-post:
helena.andersson@med.lu.se

I Arbetslivsinstitutets vetenskapliga
skriftserie Arbete och hälsa har utkom-
mit: 
2006:8 Begreppet arbetsförmåga – en
litteraturgenomgång

Skriften kan beställas från Arbetslivs-
institutets förlagstjänst, e-post:
forlag@arbetslivsinstitutet.se eller via
‹www.arbetslivsinstitutet.se›
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■ KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar Lä-
kartidningen information om möten, se-
minarier etc, som anordnas av läkarnas
organisationer och föreningar. Även andra
arrangemang och begivenheter som re-
daktionen bedömer vara av intresse för
läkarkåren, kan bekantgöras här. 
Redaktionen förbehåller sig rätten till för-
kortningar. 
Kontaktperson för »Meddelanden« är Ca-
rin Jacobsson, tel 08-790 34 78, fax 08-
20 76 19, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Arbete och hälsa


