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■ nytt om namn

Roger Karlsson har förordnats som
professor i allmänmedicin vid Umeå

universitet. Han blev
docent i allmänmedi-
cin 1996 och är speci-
alist i gynekologi och
allmänmedicin.
I sin forskning har han
bl a undersökt dygns-
rytmer av hormoner
vid p-pilleranvänd-

ning. Han har också varit med och ut-
vecklat ett sätt att öka provtagningen för
sexuellt överförda infektioner hos män
via Internet.

Svensk förening för obstetrik och gyne-
kologi (SFOG) har följande styrelse
2007: Charlotte Grunewald (ordföran-
de), Ulf Högberg (vice ordförande),
Birgitta Segebladh (facklig sekretera-
re), Sven-Eric Olsson (skattmästare),
Lars-Åke Mattsson (vetenskaplig se-
kreterare), Åsa Magnusson (redaktör),
Lisskulla Sylvén (utbildningssekrete-
rare, Måns Edlund (ledamot/webbre-
daktör), Anders Lagrelius (ledamot),
och Sara Sundén-Cullberg (ledamot/
yngre representant).

Erik Ohlsson, Falsterbo, 67 år, död 6
januari
Ove Qvist, Stockholm, 91 år, död 9
februari
Hans Thostrup, Hultsfred, 63 år, död
28 oktober
Inger E Wedin, Enebyberg, 59 år, död
26 januari

■ disputationer
16 februari, medicinsk biofysik, Göte-
borgs universitet: Mechanism of action
of the antiarrhythmic agent AZD7009
(Frida Persson). Fakultetsopponent:
Edward Carmeliet, Belgien.

22 februari, toxikologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.15, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Ah receptor mediated toxicity –
studies in vitro and in a transgenic 
mouse model (Sara Brunnberg). Fakul-
tetsopponent: Per-Erik Olsson.

22 februari, psykiatri, Uppsala universi-
tet, Auditorium Minus, Museum Gusta-

vianum, Akademigatan 3: Long-term
functional psychosis: Epidemiology in
two different counties in Sweden (Bir-
gitta Widerlöv). Fakultetsopponent:
Jerker Hetta.

23 februari, anestesiologi och intensiv-
vård, Umeå universitet, kl 13.00, sal B, 9
tr, Tandläkarhögskolan, Norrlands uni-
versitetssjukhus: Intestinal effects of
lung recruitment maneuvers (Jonas
Claesson). Fakultetsopponent: Petter
Aahdal, Norge.

23 februari, patologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal E04, byggnad 6E, Norrlands
universitetssjukhus: p63 – from expres-
sion to function. Studies of normal oral
mucosa and squamous cell carcinoma
of the head and neck (Niklas Thurfjell).
Fakultetsopponent: Luisa Guerrini, Ita-
lien.

23 februari, medicinsk genetik, Uppsala
universitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: Mitochondrial DNA in sensitive
forensic analysis (Martina Nilsson). Fa-
kultetsopponent: Antti Sajantila, Fin-
land.

23 februari, onkologi, Uppsala universi-
tet, kl 13.15, Wilandersalen, M-huset,
Universitetssjukhuset, Örebro: Chemo-
sensitivity in breast cancer (Kenneth
Villman). Fakultetsopponent: Nils Wil-
king.

23 februari, epidemiologi, Karolinska
institutet, kl 09.30, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Genetic epidemiological studies of
the functional somatic syndromes:
Chronic widespread pain and chronic
fatigue (Kenji Kato). Fakultetsoppo-
nent: Alexander MacGregor, England.

23 februari, toraxkirurgi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, thoraxaulan, Karolins-
ka Universitetssjukhuset Solna: Left
ventricular reconstruction in ischemic 
heart disease (Ulrik Sartipy). Fakultets-
opponent: Lars Wiklund.

23 februari, molekylär genetik, Karo-
linska institutet, kl 09.00, farmakolo-
gens föreläsningssal, Nanna Svartz väg
2: Genetically determined interindi-
vidual variation in cytochrome P450 de-
pendent drug metabolism: molecular
basis and clinical implications (Sarah C
Sim). Fakultetsopponent: Julia Kirch-
heiner, Tyskland.

23 februari, infektionsbiologi, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Gard-aulan,

Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18:
Molecular epidemiology of pneumococ-
cal carriage and invasive disease (Karin
Sjöström). Fakultetsopponent: Karl
Kristinsson, Island.

23 februari, medicinsk genetik, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Rolf Lufts au-
ditorium, L1:00, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Genetic studies of
colorectal cancer (Johanna Skoglund).
Fakultetsopponent: Holger Luthman.

23 februari, allmänmedicin, Göteborgs
universitet, kl 13.00, sal 2118, hus 2, Häl-
sovetarbacken: Läkemedel och följsam-
het – studier ur ett allmänmedicinskt
perspektiv (Bertil Hagström). Fakul-
tetsopponent: Kurt Svärdsudd.

23 februari, logopedi, Lunds universitet,
kl 10.15, hörsalen, Språk- och litteratur-
centrum, Helgonabacken 12: Problems
of language and communication in
children: Identification and interven-
tion (Barbro Bruce). Fakultetsoppo-
nent: Bente Eriksen Hagtvet, Norge.

23 februari, neurologi, ssk omvårdnad,
Lunds universitet, kl 13.00, föreläs-
ningssal F3, Universitetssjukhuset i
Lund: Life after stroke: Outcome and
views of patients and carers (Ann-Cath-
rin Jönsson). Fakultetsopponent: Chris-
tian Blomstrand.

23 februari, molekylärmedicin och gen-
terapi, Lunds universitet, kl 13.00, Se-
gerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17: The
role of Hox transcription factors in the
regulation of hematopoiesis (Mattias
Magnusson). Fakultetsopponent: Brian
Sorrentino, USA.

23 februari, biomedicin, ssk  cell- och
molekylärbiologi, Lunds universitet, kl
09.15, Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan
19: On the induction of inflammatory
reactions by Streptococcus pyogenes
(Lisa Påhlman). Fakultetsopponent: Su-
sanne Talay, Tyskland.

24 februari, experimentell hjärnforsk-
ning, Lunds universitet, kl 09.00, Seger-
falksalen, Wallenberg Neurocentrum:
Gene expression changes and brain
plasticity after experimental stroke
(Mattias Rickhag). Fakultetsopponent:
Jari Koistinaho, Finland.

28 februari, folkhälsovetenskap, Umeå
universitet, kl 09.00, sal 135, byggnad
9A, Norrlands universitetssjukhus:
Cost-effectiveness of promotion of
physical activity in health care (Lars
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Hagberg). Fakultetsopponent: Lars-Åke
Levin.

1 mars, geriatrisk psykiatri, Lunds uni-
versitet, kl 13.30, avd för geriatrisk psy-
kiatri, Klinikgatan 22, Universitetssjuk-
huset i Lund: Vascular dementia: classi-
fication and clinical correlates (Ulla An-
din). Fakultetsopponent: Anders Wallin.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 27 februari, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tid att tala om tunntarmen – nya aspek-
ter på diagnostik och behandling av ko-
lesterolrubbningar
Moderator: Bo Angelin
Medverkande: Mats Eriksson och Mats
Rudling
Vårens tisdagsmöten kan även ses i 
direktsändning via
‹www.sls.se/pa_gang/2665.cs›
För information, kontakta Christina
Plöen, tel 08-440 88 74, e-post:
christina.ploen@sls.se eller se
‹www.sls.se›

Svenska föreningen för barn- och ung-
domspsykiatri och Svenska psykiatriska
föreningen, vårmöte, 7–9 mars, Folkets
Hus/Norra Latin, Stockholm
Tema: Ny kunskap och hur den imple-
menteras
Lokala värdar: Olav Bengtsson och Gö-
ran Tidbeck
Välkommen till ett historiskt, spännan-
de och gränsöverskridande möte med
möjligheter till nytänkande och nya
kontakter. Mötet inspireras av den
snabba kunskapsutvecklingen utifrån
såväl teoretiska som kliniska aspekter.
Hur tar vi till oss ny kunskap och sprider
den inom professionen och ut till pati-
enter? Hur följer vi upp om den nya
kunskapen och metodiken fungerar?
Plenarsessioner varvas med kliniskt in-
riktade workshops och seminarier
För ytterligare information, se 
‹www.svenskpsykiatri.se›

Förfalskade läkemedel – ett hot mot pa-
tientsäkerheten? Temadag onsdagen
den 14 mars, kl 09.30–16.30, Apotekar-
societeten, Stockholm
För ytterligare information, se
‹www.lakemedelsakademin.se›

Umeå läkaresällskap, möte torsdagen
den 15 mars, kl 17.15, sal D, plan 9, Norr-
lands universitetssjukhus
Anneli Ivarsson: Celiaki – från en ovanlig
barnsjukdom till ett folkhälsoproblem

Simulerad gynekologisk laparoskopi
samt medicinsk teknik, kurs 26–29
mars, i arrangemang av Simulatorcen-
trum, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
Målgruppen är ST-läkare och specialis-
ter i början av sin laparoskopiska trä-
ning. Kursen fokuserar på den snabba
tekniska utvecklingen inom medicinen
och de nya krav som därmed ställs på
professionen, t ex att använda utrust-
ningen på ett tekniskt korrekt och sä-
kert sätt samt krav på att tillgodogöra sig
specifika metoder rörande komplex la-
paroskopisk teknik. Under kursen av-
sätts mycket tid för teknikträning i olika
kirurgiska simulatorer, särskilt gyneko-
logiska och urologiska fullprocedur-
simulatorer
Kursansvariga: Daniel Murkes och Ann
Kjellin
För information och anmälan, kontakta
e-post: maj.tofvesson@karolinska.se
Sista anmälningdag är den 20 mars. Del-
tagaravgiften är 6 000 kr (IPULS-nr
20060397)

Transkulturell psykiatri, kurs tisdagen
den 27 mars, Transkulturellt centrum,
Stockholm
Program
09.00 Marco Scarpinati Rosso: Intro-
duktion
09.45 Anne Johansson Olsson: Flykting-
policy i svensk sjukvård
10.30 Lotta Wiberg: Vårdkedjan för apa-
tiska barn: flexibilitet som modell
11.15–12.00 Marco  Scarpinati Rosso:
Samtalsteknik
13.00 Birgitta Wahlström: Tolkens per-
spektiv
13.45 Kliniska fall
15.30–16.00 Diskussion och samman-
fattning
För ytterligare information, se
‹www.sll.se/transkulturelltcentrum›

Läkardagarna i Örebro, 27–28 mars, Uni-
versitetssjukhuset, Örebro
Tema: Bilden i vår kliniska vardag
För ytterligare information, se
‹www.lakardagarna.se›

Basal laparoskopi, kurs för kirurger och
operationssköterskor som börjat med
laparoskopiska ingrepp, onsdagen den
28 mars, DEMC, Södersjukhuset, Stock-
holm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Introduk-
tion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, append-
ektomi

10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar
och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 T Hauss, F Teo: Instrumentge-
nomgång, utrustning
T Svensson: Genomgång av videostapel,
kamera
12.30 Praktiska övningar på försöksdjur
Handledare: C Söderlund, L Engström, S
Linder, L Margolin, G Ristner
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video). Koledokussten
T Hauss, F Teo, T Svensson: Instrument-
genomgång, övrig utrustning.Medicin-
teknisk säkerhet för sjuksköterskor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande ge-
nomgång, repetition av det viktigaste
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
Anmälan, som är bindande, görs senast
12 dagar före kursstart till Gunilla Rist-
ner, DEMC, Södersjukhuset, 118 83
Stockholm, fax 08-616 19 45. Ansök-
ningsblankett finns att hämta via
‹www.svenskkirurgi.se›
För ytterligare information, kontakta
Claes Söderlund, tel 08-616 23 29, 08-
718 44 98 eller se ‹www.svenskkirurgi.se›

Svensk förening för allmänmedicin
(SFAM) inbjuder genom fortbildnings-
rådet till en dag om kompetensutveck-
ling, ledarskap och personligt ansvar,
onsdagen den 18 april, van der Nootska
Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm
Målgruppen är läkare, ledare och chefer
inom framför allt allmänmedicin
Program
09.30 Registrering
10.00 Introduktion
10.10 Christer Nordenhäll: Led dig själv –
vad betyder ditt eget ledarskap för din
kompetens? 
10.50–11.30 Anneli Hultman: Hur leder
man för att stimulera kompetensut-
veckling?
12.30 Annika Eklund-Grönberg: Kompe-
tensvärdering av ledarskap i specialist-
utbildningen
12.45 Axel Targama: Introduktion till
diskussioner om kompetens, ledarskap
och ansvar
13.15 Gruppdiskussioner
15.00–16.00 Efterläsning om förståelse,
kompetensförstärkning, kompetensför-
nyelse och annat intressant som kom-
mit upp under dagen
Deltagaravgiften (inkluderar lunch och
kaffe) är 1 600 kr för SFAMs medlem-
mar, 2 500 kr för övriga
Anmälan görs senast den 19 mars till
Heléne Swärd, SFAMs kansli, Grev
Turegatan 10 E, 2 tr, 114 46 Stockholm,
fax 08-20 03 35, e-post:
helene.sward@sfam.se
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