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■ nytt om namn

Reza Adeli har av kirurgterminen i
Lund (termin 8) tilldelats det pedago-
giska priset »Skalpellen« för hösttermi-

nen 2006. Priset dela-
des ut vid kursavslut-
ningen den 19 januari
med följande motive-
ring: »Reza Adeli har
med en vänlig men fast
hand guidat kandidater
på kirurgakuten. Han
är inspirerande, positiv

och glad. Han har tagit sig gott om tid för
studenter och patienter. Han förklarar
med inlevelse och har uppmuntrat till
självständigt tänkande.«

Sonia Andersson har antagits som do-
cent i obstetrik och gynekologi vid Karo-
linska institutet.

Ored Arner, Danderyd, 89 år, död 21 ja-
nuari
Carl-Benedict Gadd, Helsingborg, 94
år, död 10 februari

■ disputationer
2 mars, medicinsk genetik, Uppsala uni-
versitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: From single gene to whole ge-
nome studies of human transcription
regulation (Alvaro Rada-Iglesias). Fa-
kultetsopponent: Henk Stunnenberg,
Nederländerna.

2 mars, medicinsk biokemi, Karolinska
institutet, kl 09.30, Samuelssonsalen,
Tomtebodavägen 6: Role of transcrip-
tion factors in sensory neuron specifica-
tion (Andreas Montelius). Fakultetsop-
ponent: Hermann Rohrer, Tyskland.

2 mars, klinisk farmakologi, Linköpings
universitet, kl 13.00, Berzeliussalen, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Pharmacogenetic studies of pacli-
taxel in ovarian cancer – focus on inter-
individual differences in pharmacody-
namics and pharmacokinetics (Henrik
Gréen). Fakultetsopponent: Håkan Mel-
hus.

2 mars, socialmedicin/folkhälsoveten-
skap, Linköpings universitet, kl 09.00,

aulan, Hälsans hus, Universitetssjukhu-
set i Linköping: Encouraging encoun-
ters: Experiences of people on sick leave
in their meetings with professionals
(Ulrika Müssener). Fakultetsopponent:
Kurt Svärdsudd.

2 mars, fysiologi, Göteborgs universitet,
kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Acade-
micum, Medicinaregatan 3: Growth
hormone and melanin-concentrating
hormone receptor in the regulation of
energy balance and metabolism (Mikael
Bjursell). Fakultetsopponent: Leif An-
dersson.

2 mars, experimentell klinisk farmako-
logi, Lunds universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssal 4, Centralblocket, Universitets-
sjukhuset i Lund: Distribution and
function of TRP ion channels in primary
sensory neurons (E Helena Axelsson).
Fakultetsopponent: Ernst Brodin.

2 mars, klinisk immunologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.00, Segerfalksalen, Wal-
lenberg Neurocentrum, BMC: Immuno-
logical aspects on cystic fibrosis lung
disease (Malin Carlsson). Fakultetsop-
ponent: Agnes Wold.

2 mars, experimentell klinisk kemi,
Lunds universitet, kl 13.00, medicinska
klinikens aula, plan 1, ingång 35, Univer-
sitetssjukhuset MAS, Malmö: Structural
and functional studies of Gas6 (Jonas
Stenhoff ). Fakultetsopponent: Pablo
García de Frutos, Spanien.

5 mars, infektionssjukdomar, Karolins-
ka institutet, kl 13.00, kursrum 2, K64,
Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge: Pulmonary tuberculosis and
Pneumocystis jiroveci pneumonia in
HIV-infected patients in Ethiopia (Ge-
tachew Aderaye). Fakultetsopponent:
Pernille Ravn, Danmark.

8 mars, cell- och molekylärbiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, sal MB416,
Moas Båge, Södertörns högskola, Alfred
Nobels allé 7, Huddinge: Genome wide
analysis of the Ssn6-Tup11/Tup12 co-
repressor complex in the fission yeast
Schizosaccharomyces pombe (Fredrik
Fagerström Billai). Fakultetsopponent:
Hans Ronne.

8 mars, experimentell hematologi,
Lunds universitet, kl 09.00, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum, BMC,
Sölvegatan 17: TRIM22/Staf50 – a novel
target gene of the tumour suppressor
p53 (Susanna Obad). Fakultetsoppo-
nent: Silvia Soddu, Italien.

■ specialistnytt

Svensk förening för hematologi anord-
nar frivillig specialistexamen i hemato-
logi. Skriftligt prov sker på hemsjukhu-
set valfri dag 14–18 maj under förutsätt-
ning att minst fyra personer anmälts.
Muntlig examen sker i anslutning till
föreningens fortbildningsdagar 3–5 ok-
tober i Jönköping (godkänt skriftligt
prov krävs). 

Anmälan görs senast den 16 april till
Sandra Hall, hematologikliniken, Uni-
versitetssjukhuset, 581 85 Linköping, 
e-post: Sandra.Hall@lio.se, fax 013-
22 20 42. Ange vid anmälan till vem
skrivningen skall skickas.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Claes Malm, tel 013-22 20 00 (vx) eller
Richard Lerner, tel 08-585 800 00 (vx),
e-post: richard.lerner@karolinska.se

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 6 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Psoriasis – inte bara i huden
Medverkande: Mona Ståhle (modera-
tor), Gerd Michaëlsson
Vårens tisdagsmöten kan även ses i di-
rektsändning via
‹www.sls.se/pa_gang/2665.cs›
För information, se ‹www.sls.se›

Uppsala medicinhistoriska förening,
föredrag tisdagen den 6 mars, kl 19.00,
Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet,
Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala
Per Axelsson: Polions historia i Sverige
Föredraget följs av supé. Föranmälan
(gäller endast supén) görs senast den 1
mars genom inbetalning av 200 kr på pg
487 44 20-5. Ange »Marsföreläsning
2007« på avin

SALIS, sektion inom Stockholms läkar-
förening för statligt anställda läkare,
årsmöte måndagen den 19 mars, kl 17.30,
SACO-rådets lokal, (vid Samuelssonsa-
len), Tomtebodavägen 6, Solna
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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
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Människosyn i förändring – hot eller
möjlighet? Seminarium torsdagen den
29 mars, kl 13.00–17.00 samt uppfölj-
ning med kvällssamtal kl 19.00–21.00,
S:ta Eugenia Kyrka, Kungsträdgårdsga-
tan 12, Stockholm, i arrangemang av Re-
spekt
Program
Lennart Molin: Inledning
Bo Andersson: Synen på handikapp i hi-
storien
Barbro Carlsson: Den politiska synen på
handikapp
Sture Gustafsson: Det manipulerade
språket
Ann Jönsson: Är alla alla? Vardagserfar-
enheter
Bengt Lindqvist, Karin Boberg: Om män-
niskovärdet – på vems ansvar?
Kvällssamtal om människovärdet
Medverkande: Erwin Bischofberger,
Lars Åke Lundberg och Mikaela Luth-
man
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Respekt, tel 08-462 66 24,
fax 08-462 94 25, e-post:
info@respektlivet.nu

Akut kirurgi för akutläkare, kurs 16–20
april, Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Östra, Göteborg
Kursen syftar till att ge blivande akutlä-
kare de kirurgiska kunskaper som be-
hövs för arbete på en akutmottagning
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

Traumatisk hjärnskada – från molekyl
till människa, internationell workshop
fredagen den 20 april, Uppsala
Denna workshop utgör en del av ESCI-
07, ett symposium om klinisk forskning
som årligen anordnas av European So-
ciety for Clinical Investigation
Programmet har en spännvidd från mo-
lekylärgenetiska mekanismer till neuro-
protektion och neuroreparation i djur-
modeller, neurointensivvård och neuro-
rehabilitering
Ur programmet:
David A Hovda: The UCLA BIRC ini-
tiative: Basic and clinical research ap-
proaches
Richard Greenwood: Acute neurorehabi-

litation in TBI: Prospective value?
Andrew Maas: Improving clinical trial
design in TBI: Is the concept of neuro-
protection still alive?
Andreas Unterberg: Multimodality mo-
nitoring and neuroimaging in TBI: What
can we expect for the future?
Detaljerat program kan hämtas via
‹www.esci.eu.com/2007/280107
workshop16.doc›
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.esci.eu.com/default.
asp?page=meetings›

IX Svenska kardiovaskulära vårmötet,
25–27 april, Svenska Mässan, Göteborg,
i arrangemang av Svenska Hjärtförbun-
det
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.malmokongressbyra.se›

Den kroniska smärtpatienten i öppen
vård, översiktkurs om aktuella riktlinjer 
för diagnostik och rehabilitering av pati-
enter med långvarig muskuloskeletal
smärta, 26-27 april, Helsingborg
Föreläsare och kursansvarig: Jan Lid-
beck
Program
TORSDAG 26 april
Central störd smärtmodulering: nya
rön, diagnostik i öppen vård, förklaring
till patienten
Fallbeskrivningar
Generell smärta/fibromyalgi: historik,
patofysiologi, smärtmekanismer, be-
handling, rehabilitering, förlopp och
prognos

FREDAG 27 april
Kognitivt beteendeterapeutiskt förhåll-
ningssätt
Teambaserad (multidisciplinär) smärt-
rehabilitering: Allmän del (riktlinjer och
förutsättningar, teamet, arbetssätt). 
Specifik del (behandling och rehabilite-
ring på smärtklinik och i primärvården,
bedömning av prognos, rehabiliterings-
potential, arbetsförmåga m m)
För information och anmälan, kontakta
e-post: jan.lidbeck@telia.com eller fax
042-35 21 20

Det professionella mötet med ungdomar
i vår medicinska vardag, kurs i ung-
domsmedicin 6–9 maj, Båstad
Kursen vänder sig till allmänläkare,
skolläkare, barnläkare, barnpsykiatrer,
gynekologer och andra intresserade, så-
väl under utbildning som färdiga specia-
lister
För ytterligare information, ta kontakt
per e-post: t.melin@swipnet.se eller
kristina@bob-kelly.se
Se även IPULS katalog (kurs nr 200640)

SMGA (Svenska golfspelande läkares
förening) arrangerar följande aktivite-
ter under våren 2007:
Vårgolf, 18–19 maj, Elisefarm, Skåne
Vår- och årsmöte, 2–3 juni, Körunda,
Nynäshamn
För information och anmälan, se
‹www.smga.se›

SFAIs delförening för obstetrisk anestesi
och intensivvård, vårmöte 23–24 maj,
Haga Slott, Enköping
Tema: Den sjuka mamman
Program 
ONSDAG 23 maj
Minisymposium. Oxytocin inom obste-
triken – implikationer för anestesi
Moderator: Vibeke Moen
Eva Bålfors, Maria Jonsson: Oxytocin
och EKG-förändringar vid sectio
Sofie Berglund: Oxytocin – farligt för
barnet?
Lennart Nordström: Oxytocin – livräd-
dande drog!
Michael Rådström: Fallbeskrivningar
Årsmötesförhandlingar 

TORSDAG 24 maj
Catherine Nelson-Piercy: Maternal dis-
eases in pregnancy
Jan Hillert: MS och obstetrik
Catherine Nelson-Piercy: The elderly
mother
Petri Volmanen: Remifentanil in obstet-
rics
Vibeke Moen, Michael Rådström, Susan-
ne Ledin Eriksson, Birgitta Birgisdottir:
Presentation och diskussion. Riktlinjer
Annette Hein, Anne Kierkegaard: Pre-
sentation av Nationell förlossnings-
EDA-journal
Deltagaravgiften är 4 500 kr (exkl
moms)
Anmälan görs via e-post:
michael.radstrom@vgregion.se

Metodkurs i klinisk sexologi (10 poäng,
två terminer) anordnas hösten 2007 av
RFSU-kliniken i samarbete med Ersta
Sköndal Högskola
Kursen ger fördjupad kunskap om olika
sexuella problem hos individer och i
parrelationer. Den tar upp bl a sexualfy-
siologi, funktionsstörningar, sexuella
avvikelser som tvångsmässig sexualitet,
övergreppsproblematik, dvs följdverk-
ningar för offret och drivkrafter bakom
brotten
Kursavgiften är 9 800 kr per termin
(exkl moms). Deltagarantalet är begrän-
sat till  20 personer. Sista anmälnings-
dag den 11 maj
För information, kontakta Suzanna Bo-
man, tel 08-692 07 86, Maria Tilly, tel
08-692 07 85, eller se ‹www.rfsu.se›

meddelanden


