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■ nytt om namn

Sylf Blekinge har utsett Jörgen Lande-
hag och Stefan Persson till mottagare
av 2006 års pris för bästa kliniska hand-
ledning i östra och västra Blekinge.

Jörgen Landehag är
överläkare vid barn-
mottagningen i Karls-
hamn och han får pri-
set med följande moti-
vering: »... för hans för-
måga att ständigt vara
närvarande i patient-
mötet och under hand-
ledningen på både pa-

tientens och utbildningsläkarens vill-
kor. För att man alltid är välkommen
med sina problem och frågor. För att
han lyfter fram den kompetens man har
och därmed ökar ens självförtroende.«

Stefan Persson, studie-
rektor och distriktslä-
kare vid Trossö vård-
central, får priset »för
sitt mångåriga och
målinriktade engage-
mang för att, som stu-
dierektor och indi-
viduell handledare,
förbättra utbildningen

i allmänmedicin och göra den till en fö-
rebild«.

Carl Edvard Rudebeck, verksam som
forskningshandledare i Landstinget i
Kalmar län och di-
striktsläkare i Väster-
vik, har utnämnts till
professor II i allmän-
medicin vid Institutt
for sammfunnsmedi-
sin vid universitetet i
Tromsö i Norge. Tjäns-
ten är på deltid och han
kommer att fortsatt verka i sina befatt-
ningar inom Kalmarlandstinget. 

Rudebeck disputerade 1992. Hans
forskning är inriktad på allmänmedi-
cinsk kompetens och praktik, patient–
läkarkommunikation samt på kropps-
upplevelse vid hälsa och sjukdom.

Medicinska fakultetsstyrelsen vid
Lunds universitet har som docenter an-
tagit Anders Bengtsson i reumatologi,
Carl J Meurling i klinisk kardiologi
och Pyotr G Platonov i kardiologi.

Per Ahlström, Katrineholm, 53 år, död
2 januari
Lars R Engström, Stockholm, 77 år,
död 1 januari
Björn Nordenström, Rönninge, 86 år,
död 31 december

■ disputationer
1 februari, laboratoriemedicin, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, föreläsningssalen
B64, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge: The mucosal immune re-
sponse against Helicobacter pylori in-
fection (Sicheng Wen). Fakultetsoppo-
nent: Jean E Crabtree, England.

2 februari, oral cellbiologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal B, Tandläkarhög-
skolan: Kinins – important regulators in
inflammation induced bone resorption
(Anna Brechter). Fakultetsopponent:
Hans-Erik Claesson.

2 februari, kirurgi, Umeå universitet, kl
13.00, sal B, 9 tr, byggnad 10, Tandläkar-
högskolan: Fatal car crash configura-
tions and injury panorama with special
emphasis on the function of restraint
systems (Mats Lindquist). Fakultetsop-
ponent: Anders Kullgren.

2 februari, fysiologi, Uppsala universi-
tet, kl 09.15, sal B21, BMC, Norra vägen:
Luminal hypotonicity and duodenal
functions: An experimental study in the
rat (Liselotte Pihl). Fakultetsopponent:
Mats Jodal.

2 februari, klinisk neurofysiologi, Upp-
sala universitet, kl 13.15, Grönwallsalen,
ingång 70, Akademiska sjukhuset:
MuSK antibody(+) versus AChR anti-
body(+) myasthenia gravis: Clinical,
neurophysiological and morphological
aspects (Anna Rostedt Punga). Fakul-
tetsopponent: John Newsom-Davis,
England.

2 februari, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.15, föreläsnings-
salen, Cancer Centrum Karolinska,
R8:00: Pharmacological and molecular
investigations on the mechanisms un-
derlying resistance of human leukaemia
cells to the antimetabolites metho-
trexate, 6-mercaptopurine and 6-thio-
guanine (Alan Kambiz Fotoohi). Fakul-
tetsopponent: Moustapha Hassan.

2 februari, ortopedi, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, thoraxaulan, plan U1, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna: The

rheumatoid forefoot – surgical treat-
ment and epidemiological aspects (Lollo
Gröndal). Fakultetsopponent: Urban
Rydholm.

2 februari, klinisk beroendeforskning,
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, Magnus Huss, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Placebo,
alcohol and flumazenil provocations:
Subjective and objective registrations in
psychopharmacological experiments
(Lars Saxon). Fakultetsopponent: Clau-
dia Fahlke.

2 februari, reumatologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
CMM, L8:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Immune monitoring in
humans after manipulation by B cell
depletion and immunization (Therese
Vallerskog). Fakultetsopponent: Andre-
as Radbruch, Tyskland.

2 februari, patologi, Linköpings univer-
sitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping:
Ageing-associated changes of lysosomal
compartment – implications on cellular
functions (Yuri Stroikin). Fakultetsop-
ponent: Suresh Rattan, Danmark.

2 februari, medicinsk och fysiologisk
kemi, Göteborgs universitet, kl 09.00,
hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3A: Computational
identification of non-coding RNAs (Paul
Piccinelli). Fakultetsopponent: Jan Go-
rodkin, Danmark.

2 februari, vårdvetenskap, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, hörsal 1, Vårdveten-
skapens hus, Baravägen 3: Familjers och
vårdpersonals erfarenheter av barn och
vuxna med  autism (Ylva Benderix). Fa-
kultetsopponent: Britta Alin-Åkerman.

2 februari, anestesiologi och intensiv-
vård, Lunds universitet, kl 09.15, Jubi-
leumsaulan, Medicinskt forskningscen-
trum, ingång 59, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Pain induced by propofol.
Clinical studies on drug composition
and administration (Elisabeth Lilje-
roth). Fakultetsopponent: Johan Rae-
der, Norge.

5 februari, klinisk fysiologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.15, föreläsningssal 1, Cen-
tralblocket, Universitetssjukhuset i
Lund: Adjuncts to the conventional
12-lead ECG: Assessment of high-fre-
quency QRS components and additional
leads (Elin Trägårdh). Fakultetsoppo-
nent: Paul Kligfield, USA.
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Stiftelsen Läkare mot aids forsknings-
fond ledigförklarar forskningsbidrag om
totalt 250 000 kr för studier som syftar
till behandling av HIV-infektion eller
dess följdtillstånd och till förebyggande
åtgärder. Det sökta beloppet bör ej över-
stiga 50 000–70 000 kr. Projekt som in-
kluderar kliniska behandlingsförsök
prioriteras högt. Stor vikt läggs vid att
ansökans utformning håller hög kvali-
tet. Resebidrag beviljas ej. Godkännan-
de från etisk kommitté krävs för att an-
slag skall kunna utbetalas.

Ansökan i 12 exemplar skall vara Stif-
telsen Läkare mot aids forskningsfond
tillhanda senast den 1 mars, kl 15.00,
under adress Box 5610 (Villagatan 5),
114 86 Stockholm. Ansökningsblankett
och ytterligare information finns till-
gänglig via ‹www.aidsfond.se› eller kan
beställas per tel 08-790 33 70, fax 08-
10 31 44. Frågor besvaras även via
e-post: info@aids-fond.se

Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm
utlyser bidrag till forskning, resor och
fortbildning m m som kan sökas av verk-
samma inom barnavården, främst i
Stockholms län. Föreningen har till än-
damål att verka för en god barnavård ge-
nom att ekonomiskt stödja kunskapsut-
vecklingen kring uppfödning och vård
av barn och ungdomar upp till 18 års ål-
der. Särskild vikt läggs vid amning vad
gäller de späda barnen.

Ansökan om bidrag skall innehålla
uppgifter om den sökandes nuvarande
verksamhet samt för vilket ändamål och
med vilket belopp bidrag söks. Kostna-
derna skall specificeras så långt möjligt
är. Om bidrag har sökts för samma ända-
mål från annat håll skall detta anges. Bi-
drag medges inte till grundutbildning.
Sökande som erhållit bidrag är skyldig
att i samråd med styrelsens ordförande
lämna redogörelse över sina erfarenhe-
ter.

Ansökan skall vara styrelsens ordfö-
rande Lars Browaldh, Reginavägen 39,
131 50 Saltsjö-Duvnäs, tillhanda senast
den 16 februari 2007. Ansökningsblan-
kett kan hämtas från
‹www.mjolkdroppen.se›.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Lars Browaldh, tel 08-718 18 32 (säkrast
kvällstid).

■ kalendarium
ILIS, Internationella läkare i Sverige,
årsmöte måndagen den 5 februari, kl
18.00, Svenska Läkaresällskapet, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Lättare förtäring serveras kl 17.30
Karin Johannisson: Nostalgi – om hem-
längtan som medicinsk diagnos
Utdelning av ILIS hederspris

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 6 februari, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Glesbygdsmedicin – hälso- och sjukvård
på lika villkor, en politisk och medicinsk
utmaning?
Medverkande: Anders Ehnberg, Christer
Andersson, Peter Berggren och Michael
Kampitsch
Ytterligare upplysningar lämnas av
Christina Plöen, tel 08-440 88 74,
e-post: christina.ploen@sls.se

Karlskrona läkareförening inbjuder till
sitt 1 333:e ordinarie sammanträde tors-
dagen den 15 februari, kl 18.30, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona
Louise Bennet: Borrelia och myterna om
de klassiskt ringformade erytemen och
de manliga jägarna som riskgrupp
Anmälan om deltagande vid supén görs
per e-post: Kerstin-von.Kock@mil.se el-
ler tel 0455-868 07, fax 0455-866 01
Ytterligare upplysningar lämnas av Rut
Öien, e-post: rut.oien@ltblekinge.se

Svenska psykiatriska föreningen, års-
möte torsdagen den 8 mars, kl 16.00–
17.30, Norra Latin, Stockholm
För mer information och dagordning, se
‹www.svenskpsykiatri.se›

Barnneuropsykiatriska sektionen, års-
möte och utbildningsdagar 12–13 mars,
Uppsala
Tema: Prognos vid ADHD
För upplysningar, se
‹www.akademikonferens.uu.se/bnp/›

Inflammatoriska tarmsjukdomar. Ny
kunskap, aktuell forskning och evidens-
baserad medicinsk terapi vid IBD, kon-
ferens 21–22 mars, Stockholm, arrange-
rad av Institutet för Kompetensutveck-
ling i samarbete med Stockholms läns-
förening av Riksförbundet för Mag- och
Tarmsjuka
För mer information, se
‹www.instkomp.com/tarm›

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

Onkologidagarna 2007, 21–23 mars, Ho-
tel Hilton, Malmö, arrangerade i samar-
bete mellan onkologklinikerna i Malmö
och Lund
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.malmokongressbyra.se›
och ‹www.onkologi.org›

Kulturella aspekter på psykos, kurs tors-
dagen den 22 mars, kl 08.30–16.00,
Transkulturellt Centrum, S:t Göransga-
tan 126, plan 13, Stockholm
Medverkande: Hans Ågren, Per Borgå,
Kerstin Eiserman, Christina Dalman och
Helena Persson
För upplysningar och program, se
‹www.sll.se/transkulturelltcentrum›

Geriatriskt symposium, 22–23 mars,
Ersta konferens, Stockholm, i arrange-
mang av Föreningen YGS
Tema: Vetenskapen i geriatriken. Geria-
trik i Sverige
Målgruppen är i första hand ST-läkare
och nyligen färdiga specialister i geria-
trik, men även andra intresserade kan
delta i mån av plats
Deltagaravgiften är 1 500 kr och inklu-
derar kvällsaktivitet med middag på
Källhagens värdshus
Anmälan görs senast den 15 februari per
e-post: foreningenygs@hotmail.com
(ange namn, e-postadress, arbetsplats
och arbetsplatsadress)

Skolläkardagarna, 22–23 mars, Göte-
borg, utbildningsdagar för läkare verk-
samma inom skolhälsovård i arrange-
mang av Svenska skolläkarföreningen
Medverkande: Ralph Hasserius, Marlen
Olsson, Fredrik Jönsson, Björn Kadesjö,
Sara Kadefors, Gunilla Campenhausen,
Ingemor Skoglund, Rose Marie Carlsson
och Lars Gelander
Anmälan görs senast den 20 februari
från Skolläkarföreningens webbplats
via: www.svls
För upplysningar, ring 031-44 35 79

SMI-dag: Socialstyrelsens tillsyn av
vårdhygienisk standard – en gemensam
angelägenhet för vårdhygien och smitt-
skydd, fredagen den 25 maj, aulan,
Smittskyddsinstitutet, Solna
För ytterligare information, se
‹www.smittskyddsinstitutet.se›

2:a nordiska hygienkonferensen, 5–7
september, Kulturcenter, Köpenhamn
För upplysningar, se ‹www.nsfh.net›

SSAI 2007, 2:a skandinaviska anestesi-
mötet, 5–8 september, Göteborg
För ytterligare upplysningar, se
‹www.ssai2007.com›

meddelanden

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se

Forskningsbidrag utlyses

Bidrag att söka för HIV-
och aidsforskning


