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■ nytt om namn

I samband med Örebro läns allmänlä-
karklubbs årshögtid på Örebro slott den
13 januari utdelades klubbens utmärkel-
ser för 2006.

Priset för bästa allmänmedicinska in-
sats gick till Inger Nordin-Olsson, di-
striktsläkare vid Varberga vårdcentral,

Örebro. Hon har varit
drivande i det s k Hil-
ma-projektet, vilket
syftar till att utveckla
goda och säkra samver-
kansformer mellan
kommunal sjukvård,
vårdcentral och sjuk-
hus när det gäller vår-
den av multisjuka 
äldre. Juryns motive-

ring lyder: »I arbetet med projektet har
hennes gedigna ledaregenskaper kom-
mit väl till användning i den samverkan
som skett mellan primärvård, Universi-
tetssjukhuset och Örebro kommun, vil-
ket bl a skapat viktiga vårdkedjor. Djupa
kunskaper och en vision om Hilmas bäs-
ta har varit ständigt bärande. Att bemö-
ta alla personalkategorier lika, att aldrig
se några hinder utan bara möjligheter,
att alltid vara kreativ, glödande positiv
och uppmuntrande är egenskaper som
drivit detta storartade projekt till säll-
synt framgång.«

Priset för bästa pedagogiska insats,
Kunskapens ljus, fick Gunilla Sten-
ninger, distriktsläkare vid Pilgårdens

vårdcentral i Deger-
fors. Hon har bedrivit
ett mångårigt engage-
rat och kunnigt hand-
ledningsarbete för ST-
och AT-läkare och får
priset med följande
motivering: »Genom
att kombinera gedigna
kunskaper, livfullt in-
tresse, ett positivt och

energispridande sätt med stor arbetska-
pacitet i handledningsarbetet stimule-
ras utbildningsläkarna till att växa vida-
re i rollen som blivande allmänläkare.
Med förmåga att bibehålla utbildnings-
perspektivet, trots stor tidsbrist i perio-
der, framstår handledarskapet som mer
än enastående.«

Christer  Svensén har blivit antagen
som docent anestesi och intensivvård
vid Karolinska institutet.

Birger Askling, Göteborg, 74 år, död 5
december
Hans Olof Efsing, Arild, 73 år, död 22
januari
Hans Liedberg, Stockholm, 54 år, död
19 januari
Hans-Erik Lundmark, Åkersberga, 63
år, död 7 januari
Sture Rosén, Göteborg, 88 år, död 14
december
Nils Terner, Borås, 78 år, död 16 januari
Göran Troedsson, Värnamo, 83 år, död
21 januari

■ disputationer
8 februari, klinisk immunologi, Lunds
universitet, kl 09.15, Segerfalksalen, Bio-
medicinskt centrum, Sölvegatan 19: Low
CXCR1 expression and susceptibility to
acute pyelonephritis (Ann-Charlotte
Lundstedt). Fakultetsopponent: Tho-
mas Borén.

8 februari, kirurgi, Lunds universitet, kl
09.00, kirurgiska klinikens föreläsnings-
sal, ingång 42, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: On Lactobacillus planta-
rum 299v, bacterial translocation and
intestinal permeability (Peter Mangell).
Fakultetsopponent: Johan D Söder-
holm.

9 februari, omvårdnad, Umeå universi-
tet, kl 09.00, aulan, Vårdvetarhuset: Äld-
re människors berättelser tolkade ut-
ifrån genus- och etnicitetsperspektiv
(Lena Aléx). Fakultetsopponent: Birgit-
ta Hovelius.

9 februari, molekylärbiologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, hörsal E04, byggnad
6L, Norrlands universitetssjukhus: Re-
gulation of signalling and adhesion in
Drosophila melanogaster (Caroline
Grabbe). Fakultetsopponent: Tapio Hei-
no, Finland.

9 februari, klinisk immunologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Immune complex regu-
lated cytokine production in rheumatic
and lymphoproliferative diseases (Lin-
da Mathsson). Fakultetsopponent: Ann
Kari Lefvert.

9 februari, internmedicin, Uppsala uni-
versitet, kl 13.15, Enghoffsalen, ingång
50, Akademiska sjukhuset: Midgut car-
cinoid tumours: New diagnostic pro-
cedures and treatment (Staffan Welin).
Fakultetsopponent: Larry Kvols, USA.

9 februari, oral vetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.00, föreläsningssalen
4V, odontologiska institutionen, Hud-
dinge: Rheumatoid arthritis as a modi-
fier of periodontitis (Leticia Algarves
Miranda). Fakultetsopponent: Palle
Holmstrup, Danmark.

9 februari, socialmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, aulan, plan 2, Norr-
backabyggnaden, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Verbal abuse in
school: Constructing gender and age in
social interaction (Miriam A Eliasson).
Fakultetsopponent: Debbie Epstein,
Wales.

9 februari, experimentell neuroveten-
skap, Karolinska institutet, kl 09.00, fö-
reläsningssalen, Magnus Huss, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna:
Neurobiological effects of early life can-
nabis exposure in relation to the gate-
way hypothesis (Maria Ellgren). Fakul-
tetsopponent: Fernando Rodriguez de
Fonseca, Spanien.

9 februari, immunologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
MTC, Theorells väg 1: The role of IL-7 in
lymphopenia and bystander apoptosis
during HIV-1 infection (Caroline Fluur).
Fakultetsopponent: Marie-Lise Gou-
geon, Frankrike.

9 februari, infektionsbiologi, Karolinska
institutet, kl 13.30, Rolf Lufts auditori-
um, hus L1, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Carbapenem resist-
ance in Pseudomonas aeruginosa
(Christian G Giske). Fakultetsopponent:
Giuseppe Cornaglia, Italien.

9 februari, kirurgi, Karolinska institutet,
kl 10.00, Nanna Svartz auditorium, hu-
vudentrén, A1:00, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Esophageal cancer
surgery – factors influencing survival
(Ioannis Rouvelas). Fakultetsopponent:
Jane Blazeby, England.

9 februari, experimentell onkologi, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, föreläs-
ningssalen, Radiumhemmet, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Effect of
genetic polymorphisms on urinary blad-
der neoplasms (Somali Sanyal). Fakul-
tetsopponent: Guido Sauter, Tyskland.

9 februari, psykiatri, ssk barn- och ung-
domspsykiatri, Linköpings universitet,
kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping: Trauma,
posttraumatic stress and dissociation
among Swedish adolescents: Evaluation
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of questionnaries (Doris Nilsson). Fa-
kultetsopponent: Tom Lundin.

9 februari, rehabiliteringsmedicin, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, hörsal Arvid
Carlsson, Academicum, Medicinare-
gatan 3: Stroke rehabilitation: A ran-
domized controlled study in the home
setting. Functioning and costs (Ann
Björkdahl). Fakultetsopponent: Kerstin
Hulter Åsberg.

9 februari, pediatrik, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, föreläsningssal 1, Drott-
ning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra: Hydrocephalus in c hildren – epi-
demiology and outcome (Eva Karin
Persson). Fakultetsopponent: Elisabeth
Fernell.

9 februari, experimentell öron-, näs- och
halssjukdom, Lunds universitet, kl
13.00, Lilla aulan, ingång 59, Medicinskt
forskningscentrum, Universitetssjuk-
huset MAS, Malmö: Effects of inflam-
matory mediators on pulmonary air-
ways (Ofir Bachar). Fakultetsopponent:
Sven-Erik Dahlén.

9 februari, patologi, Lunds universitet,
kl 09.00, patologiska institutionens fö-
reläsningssal, ingång 78, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö: Carbonate ions
and gastric cancer (Roy Ehrnström). Fa-
kultetsopponent: Lars Lundell.

9 februari, obstetrik och gynekologi,
Lunds universitet, kl 09.00, CRC, ingång
72, Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Fetal surveillance and outcome in post-
term pregnancy (Margareta Laczna
Kitlinski). Fakultetsopponent: Philip J
Steer, England.

9 februari, folkhälsovetenskap, Lunds
universitet, kl 13.30, aulan, CRC, ingång
72, Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Preventing adolescent alcohol use: Pro-
cesses and outcomes of a community-
based intervention in Trelleborg (Mar-
tin Stafström). Fakultetsopponent: Sven
Andréasson.

12 februari, vårdvetenskap, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, hörsal 1, Vårdveten-
skapens hus, Baravägen 3: Health re-
lated quality of life among persons 65
years or older with chronic heart failure.
An empirical and methodological study
(Kristofer Franzén). Fakultetsoppo-
nent: Anna Strömberg.

14 februari, diagnostisk radiologi, Lunds
universitet, kl 13.00, föreläsningssal 3,

Centralblocket, Universitetssjukhuset i
Lund: MRI assessment of haemophilic
arthropathy (Björn Lundin). Fakultets-
opponent: Peter Aspelin.

15 februari, molekylärbiologi, Umeå uni-
versitet, kl 09.00, sal Betula, byggnad
6M, Norrlands universitetssjukhus:
Spleno-pancreaticdevelopment. Assess-
ment by molecular 3D imaging (Amir
Asayesh). Fakultetsopponent:Beatriz
Sosa-Pineda, USA.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 13 februari, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Hur sjuka är feta tonåringar?
Moderator: Claude Marcus
För ytterligare information, kontakta
Christina Plöen, tel 08-440 88 74,
e-post: christina.ploen@sls.se

4:e LÄKARnätverksmötet för kunskap
om neurologiska utvecklingsavvikelser
hos vuxna, fredagen den 23 februari, kl
08.30–16.45, föreläsningssalen, plan 1,
Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen
1, invid S:t Görans sjukhus
Tema: Psykopati och dess relevans vid
ADHD och autismliknande tillstånd.
Katatoni vid autism, tvångssyndrom och
schizofreni
Föreläsare: Lena Nylander, Marianne
Kristiansson m fl 
Deltagaravgiften är 500 kr (inkluderar
kaffe och lunch)
Anmälan görs per e-post:
yvonne.ostergard@sll.se

»Go Red for Women« – Kvinnohjärtat,
vetenskapligt möte onsdagen den 7
mars, Olympia, Salénhuset, Stockholm
Program
Moderatorer: Faris Al-Khalili, Inger Ha-
german
18.00 Karin Schenck-Gustafsson: Väl-
kommen
18.05 Staffan Josephson, Alexandra
Charles, Eva Swahn: Bakgrund
18.10 Karin Schenck-Gustafsson: »The
broken heart syndrome«
18.30 Elisabeth Svennungsson: System-
sjukdomar och kvinnohjärtat
19.10 David Kiely: Pulmonary hyperten-
sion in women
19.30–19.50 Åsa Tivesten: Hormoner
och kvinnlig ateroskleros. Senste nytt!
20.00–20.20 Eva Swahn: Trombocyt-
hämning hos kvinnor med akut koro-
nart syndrom
20.30 Karin Schenck-Gustafsson: Avslut-
ning
Anmälan görs per e-post:

britt-marie.hoglund@karolinska.se
Sista anmälningsdag är den 2 mars.
Ingen anmälningsavgift

»Go Red for Women« – Kvinnohjärtat,
aktivitetsprogram för allmänheten tors-
dagen den 8 mars, Chinateatern, Stock-
holm
Konferencier: Alexandra Charles
Program
10.00 Karin Schenck-Gustafsson: Väl-
kommen. Vad är det för speciellt med
kvinnohjärtat?
Staffan Josephson, Alexandra Charles:
Varför »Go Red«?
Eva Swahn: Vetenskap för kvinnor
Prinsessan Christina, Fru Magnuson: In-
vigning
10.30–10.50 Cecilia Linde: Hjärtklapp-
ning, extraslag, är det farligt för kvin-
nor?
11.00–11.20 Mai-Lis Hellénius: Lönar
det sig med en bra livsstil? Kan du dina
målvärden?
11.30–11.50 Gunilla Bolinder: Snus-
ning/rökning – en kvinnofälla?
12.00–12.20 Anna Norhammar: Är dia-
betes speciellt farligt för kvinnor?
12.20 Lunch
13.20–13.40 Inger Hagerman: Andfådd-
het hos unga kvinnor – är det farligt?
13.50–14.00 Faris Al-Khalili: Klimakte-
riet – är det farligt för hjärtat?
14.20–14.40 Susanne Lanefelt: Hjärt-
gympa
14.40–15.20 Lars Leijonborg (fp), Lena
Adelsohn Liljeroth (m), Margareta Isra-
elsson (s): Satsas det tillräckligt på kvin-
noforskning?
15.30–15.50 Lotti Helström: Lustfyllt
åldrande
16.00–17.00 Modevisning
Medverkande: Malin Berghagen, Birgit-
ta Stubbing, Kerstin Sandels, Christina
Schollin m fl
Sång: Katarina Fallholm och Shirley
Clamp
Anmälan görs via ‹www.ticnet.se› eller
‹www.1.6miljonerklubben.com›, tel 08-
20 51 59
Sista anmälningsdag är den 2 mars. An-
mälningsavgiften är 100 kr

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/›
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Whiplashtrauma och dess följder, semi-
narium onsdagen den 21 mars, kl
13.00–17.00, Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i
arrangemang av Nackskadeförbundet
Föreläsare: Bengt H Johansson
Programinnehåll: Trauma och riskfak-
torer. Kroppsskador. Symtom. Diagno-
stik. Prognos. Behandling. Utlandsvård.
Försäkringsmässiga problem vid livrän-
ta och skadereglering
Anmälan görs genom insättning av del-
tagaravgiften (750 kr före den 9 mars,
därefter 1 500 kr) på Nackskadeförbun-
dets pg 42 48 49-8. Ange namn, telefon-
nummer och e-postadress på talongen
Ytterligare upplysningar lämnas av
Bengt H Johansson, tel 08-85 57 77, 
e-post: drbengt@bostream.nu eller Bert
Magnusson, tel 0281-300 59. Se även
‹www.nackskadeforbundet.se› eller
‹www.whiplashinfo.se›

VITALIS, konferens för läkare, sjukskö-
terskor och beslutsfattare inom vård
och omsorg, 28–30 mars, Svenska Mäs-
san, Göteborg 
Programmet är koncentrerat till imple-
menteringen av den nationella IT-stra-
tegin som kommer att direkt beröra ar-
betet inom vård och omsorg
För ytterligare information och detalje-
rat program, se ‹www.vitalis.nu›

Kvinnliga läkares förening, vårsymposi-
um och årsmöte fredagen den 20 april,
Atrium Konferens och bankett, Uppsala
Program
Gräv där du står – tvättsäckar och annan
byk
09.30 Registrering
10.00 Ingela Heimann: Välkommen
10.15–11.00 Cecilia Chrapowska: Medi-
cinsk feministisk front– en framgångs-
saga. Om att bedriva jämställdhetsarbe-
te på studentnivå
11.15 Katarina Hamberg: Genusperspek-
tiv i läkarutbildningen – erfarenheter
från Umeå
12.00 Lunch
13.00–13.45 Christine Wennerås: Åtta sa-
ker som gör mig förbannad – en femi-
nists bekännelser
14.00–14.45 Filippa Nyberg: Tvättsäcks-
projektet – undersökning av hudbe-
handling och dess utförande hos kvin-
nor och män
15.05 Avslutning. Prisutdelning
15.20 Årsmöte
17.30 Visning av Museum Gustavianum
Deltagaravgiften är 300 kr för medlem-
mar, 500 kr för icke medlemmar och 100
kr för medicine studerande
Anmälan sker genom inbetalning av del-
tagaravgiften till pg 15 30 79-9. Ange

namn och ”Vårsymposium” på talongen.
Sista anmälningsdag är den 30 mars
För ytterligare information, ta kontakt
per e-post: karin.stolare@klf.se

Training the trainers, tvådagarskurser
under perioden 22–27 april, Simulator-
centrum, Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna
Kurs I: 22–23 april (max 10 deltagare)
Kurs II: 24–25 april (max 10 deltagare)
Kurs III: 26–27 april (max 10 deltagare)
Kurserna, som arrangeras i samarbete
med Royal College of Surgeons, leds av
Rodney Peyton som är ansvarig för kur-
serna i London. Målgruppen är specia-
lister inom kirurgiska specialiteter som
undervisar och handleder t ex ST-läkare
eller är instruktörer vid praktiska kur-
ser inom sin disciplin
Målsättningarna är att förmedla både
teoretisk och praktisk kunskap om hur
man skapar optimal utbildningsmiljö
för praktisk undervisning och träning
Kursspråket är engelska
Deltagaravgiften är 8 000 kr (exkl
moms). Kursmaterial, kaffe, lunch och
middag ingår
Anmälan görs till kurssekreterare To-
mas Askerud, e-post:
tomas.askerud@karolinska.se eller tel
076-221 32 06
För information, ta kontakt per e-post:
gunnar.ahlberg@karolinska.se

Sepsis – primärt omhändertagande av
patient med svår infektionssjukdom/
septisk chock, kurs torsdagen den 26
april, kl 10.00–16.00, Wilandersalen,
Universitetssjukhuset i Örebro
För information och anmälan, se
‹www.orebroll.se/uso/utbildning/
sepsis›

ÖNH-dagarna, 23–25 maj 2007, Slagt-
huset, Malmö, i arrangemang av Södra
sjukvårdsregionen. Under mötet kom-
mer även ÖNH-föreningens 100-årsju-
bileum att högtidlighållas
Mötet är ett samarrangemang med spe-
cialistföreningen för öron-, näs- och
halssjuksköterskor som firar 20-årsju-
bileum
För ytterligare information, anmälan, se
‹www.malmokongressbyra.se›

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 

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›

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›

Bleeding complications in the treatment
of acute coronary syndrome, internatio-
nell konferens 3–5 oktober, Universi-
tetssjukhuset i Lund
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.malmokongressbyra.se›
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■ VEM FICK JOBBET?
Information om nybesatta poster är viktig
och intresserar många. Personal-
avdelningar och andra berörda kan sprida
den effektivt genom att sända in uppgif-
terna till Läkartidningen, Box 5603, 114 86
Stockholm. Frågor besvaras av Carin Ja-
cobsson, tel 08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se


