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■ nytt om namn

Tom Lundin har förordnats som ad-
jungerad professor i katastrofpsykiatri
vid Uppsala universitet. Professuren är

den första inom detta
område i Sverige.

Han blev 1992 do-
cent i psykiatri, sär-
skilt katastrofpsykia-
tri, och är överläkare
vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Sedan
drygt fem år tillbaka är

han chef för Kunskapscentrum för kata-
strofpsykiatri, KcKP, vid institutionen
för neurovetenskap. Centret är inrättat
på initiativ från Socialstyrelsen och har
ett nationellt ansvar för forskning inom
området samt kunskapsspridning.

I sin forskning har Tom Lundin sär-
skilt ägnat intresse åt anhörigas sorge-
reaktioner vid plötsliga och oväntade
dödsfall, överlevandes psykiska reaktio-
ner och PTSD efter katastrofer eller
andra traumatiska händelser. Han har
också varit med om att utveckla organi-
sationen för akutsjukhusens psykologis-
ka och sociala katastrofberedskap.

Kiruna underläkarförening har delat ut
följande utmärkelser:

Heidi Kari, leg sjukgymnast, belönas
för bästa specialistföreläsning 2006
med följande motivering: »Heidi Kari
har på ett exemplariskt och intressant
sätt föreläst om ländryggstatus. Dess-
utom har hon haft en avgörande roll för
att introducera och genomföra utbild-
ning i AXELINA-konceptet i Kiruna.«

Anna Hagstad får utmärkelsen för
bästa AT-läkarföreläsning 2006 med
motiveringen:  »Dr Anna Hagstad har på
ett exemplariskt och intressant sätt be-
skrivit behandlingen av tuberkulos.«

Fredrik Kjellberg, ST-läkare i
internmedicin, har utsetts till »Bästa
AT-handledare 2006« och motiveringen
lyder: »Dr Fredrik Kjellberg har visat in-
tresse och engagemang för AT-läkarna
och inspirerat till fortsatta studier och
självinlärning.«

Vid Umeå universitet har som docenter
antagits Annika Forssén i allmänmedi-
cin, Lillemor Lundin-Olsson i sjuk-
gymnastik, Fatima Pedrosa-Domellöf
i oftalmiatrik och Paul Franks i experi-
mentell medicin.

Michael Cornefjord, Uppsala, 45 år,
död 13 februari
Ole Eklöf, Stockholm, 81 år, död 9 feb-
ruari
Sven Kraepelien, Stockholm, 90 år,
död 7 januari
Richard Wersäll, Täby, 87 år, död 2
februari

■ disputationer
2 mars, infektionsmedicin, Karolinska
institutet: Experimental pharmacody-
namic and kinetic studies related to new
combination therapies against Falcipa-
rum malaria (Seema Gupta). Fakultets-
opponent: Pascal Ringwald, Schweiz.

9 mars, farmakologi, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, sal B7:101a, BMC, Husar-
gatan 3: Development of new methods
for inferring and evaluating phylogene-
tic trees (Tobias Hill). Fakultetsoppo-
nent: Mark Wilkinson, England.

9 mars, socialmedicin, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, Minus, Gustavianum,
Akademigatan 3: Ethical competence
and moral distress in the health care
sector: a prospective evaluation of 
ethics rounds (Sofia Kälvemark Spor-
rong). Fakultetsopponent: Janine Mor-
gall Traulsen, Danmark.

9 mars, medicinsk biokemi, Karolinska
institutet, kl 09.30, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Brain-derived neurotrophic fac-
tor and endocannabinoid functions in
GABAergic interneuron development
(Paul Berghuis). Fakultetsopponent: P
Doherty, England.

9 mars, psykiatri, Karolinska institutet,
kl 09.00, föreläsningssalen, Magnus
Huss, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna: Molecular imaging of the seroto-
nin system in human behaviour 
(Jacqueline Borg). Fakultetsopponent:
Matti Laine, Finland.

9 mars, onkologi/experimentell onko-
logi, Karolinska institutet, kl 09.30,
föreläsningssalen, R8:00, CCK, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna: T
cells in patients with B-cell chronic lym-
phocytic leukemia (B-CLL) and multi-
ple myeloma (MM): an immunological
study (Shahryar Kiaii). Fakultetsoppo-
nent: Magnus Essand.

9 mars, cellbiologi, Karolinska institu-
tet, kl 09.30, auditoriet, cell- och mole-

kylärbiologiska institutionen, Berzelius
väg 21: Membrane chaperones. Protein
folding in the ER membrane (Jhansi
Kota). Fakultetsopponent: Stephen
High, England.

9 mars, cell- och molekylärbiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, hörsalen,
plan 4, Novum, Hälsovägen 7, Huddinge:
Conserved structure-function rela-
tionships in the mediator complex (To-
mas Linder). Fakultetsopponent: Mi-
chel Werner, Frankrike.

9 mars, reumatologi, Karolinska institu-
tet, kl 09.00, föreläsningssalen, L8:00,
CMM. Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Aspects of the role of mineral
oil as immunological adjuvants in rheu-
matoid arthritis (Berit Sverdrup). Fa-
kultetsopponent: Thomas Skogh.

9 mars, medicinsk cellbiologi, Linkö-
pings universitet, kl 09.30, Berzeliussa-
len, ingång 65, Universitetssjukhuset i
Linköping: Peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerases in the chloroplast thylakoid
lumen (Anna Edvardsson). Fakultetsop-
ponent: Per Gardeström.

9 mars, anestesiologi och intensivvård,
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal
F3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Studies on pathophysiological mecha-
nisms in experimental models of acute
renal failure (Nicoletta Nitescu). Fakul-
tetsopponent: Bengt Rippe.

9 mars, experimentell dermatologi och
venereologi, Lunds universitet, kl 09.15,
Lilla aulan, ingång 59, Medicinskt forsk-
ningscentrum, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Chemical and clinical
studies of isocyanate contact allergy
with focus on diphenylmethane diisocy-
anate (Malin Frick-Engfeldt). Fakultet-
sopponent: Anders Boman.

10 mars, oftalmologi, Lunds universitet,
kl 10.00, Segerfalksalen, Biomedicinskt
centrum, Sölvegatan: The cultured
neuroretina: development, survival and
transplantation (Karl Engelsberg). Fa-
kultetsopponent: Anders Kvanta.

10 mars, laboratoriemedicin, ssk klinisk
kemi, Lunds universitet, kl 09.15, aulan,
CRC, ingång 72, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Assessments of PSA forms
and hK2 as very early predictors of pro-
state cancer (David Ulmert). Fakultets-
opponent: Freddie C Hamdy, England.

15 mars, onkologi/experimentell onko-
logi, Karolinska institutet, kl 10.00, Ra-
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diumhemmets föreläsningssal, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna: Im-
munological and clinical long-term
effects of idiotype vaccination in multi-
ple myeloma patients (Amir Osman Ab-
dalla). Fakultetsopponent: Massimo
Massaia, Italien.

Svenska utbildningsrådet anordnar
13–14 juni prov för diplom i klinisk pröv-
ning. Provet, som äger rum i Stockholm,
består av hemuppgift, skriftligt test och
muntligt förhör.

Diplomeringen är avsedd för personer
som arbetar med kliniska prövningar
inom sjukvården eller industrin (t ex
forskningssjuksköterskor, biomedicins-
ka analytiker, läkare, kliniska pröv-
ningsledare) och har både gedigna teo-
retiska kunskaper samt lång praktisk er-
farenhet av kliniskt prövningsarbete.

Information om förkunskapskrav och
läsrekommendationer samt ansök-
ningshandlingar finns att hämta via
‹www.swepharm.se› eller kan rekvireras
från Inger Fagerhäll, tel 08-723 50 87,
fax 08-20 55 11, e-post:
inger.fagerhall@swepharm.se
Sista dag för ansökan till vårens prov är
den 15 april.

■ kalendarium
Medicinhistoriska museets vänförening
inbjuder medlemmar och intresserade
till sammankomst, måndagen den 12
mars, kl 17.30, Svenska Läkaresällska-
pet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stock-
holm
Lennart Ljungberg: Mitt liv som psy-
kiater

Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 13 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Om saltet i maten
Moderator: Olle Melander
Medverkande: Mattias Aurell, Lena Hul-
thén och Åke Bruce
Vårens tisdagsmöten kan även ses i di-
rektsändning via
‹www.sls.se/pa_gang/2665.cs›
För mer information, se ‹www.sls.se›

ERCP – simulatorbaserad introduktions-
kurs, måndagen den 23 april, Practicum,
Universitetssjukuset i Lund
Målgruppen är kirurger, medicinare och
röntgenologer som skall påbörja eller är
i början av sin utbildning till ERCP-
ister. De praktiska momenten sker i
avancerad simulatormiljö
Program
09.00 I Ihse, D Sevonius: Presentation av
Practicum
09.30–10.15 P Bergenzaun: Indikationer
och kontraindikationer för ERCP
10.45–11.30 P J Blind: Kanylering av pa-
pilla Vateri – teknik och taktik
12.30–15.00 P J Blind, P Bergenzaun, F
Gauper, J Olsson, Y Wall: Praktisk trä-
ning i avancerade VR-simulatorer och
anatomiska grismodeller
15.20 Fortsatt praktisk träning
16.45–17.00 Utvärdering och diplome-
ring
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Agneta Jacobsson, e-post:
agneta.jacobsson@skane.se eller tel
046-17 14 94
Sista anmälningsdag är den 11 april

Procedurrelaterad smärta hos barn, kurs
torsdagen den 31 maj, kl 09.00–17.00,
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Program
Mats Karling: Följder av att inte be-
handla procedursmärta
Lena Högberg, Sara Karlsson: Åldersan-
passad förberedelse vid procedurer
Britt-Marie Käck: Psykologiska behand-
lingsmetoder
Stefan Nilsson: Vad händer i framtiden?
Stefan Lundeberg: Icke-opioider
Ingemar Brunsson: Lustgas
Stefan Lundeberg: Opioider
Kliniska erfarenheter. Hur går man till-
väga?
Deltagaravgiften är 800 kr. Anmälan
görs per e-post: karin.berg@lio.se
För ytterligare information, se 
‹www.svenskbarnsmartforening.se› 

Searching for the animal of animal
ethics, IX annual Swedish symposium
on biomedicine, ethics and society, June
11–12, Seglarhotellet, Sandhamn
Keynote speakers: Marc Bekoff, Helena
Röcklinsberg, Pär Segerdahl and Franç-
oise Wemelsfelder
For information, see ‹www.bioethics.se›

Malignant melanoma and genetics, 
educational day for clinicians and re-
searchers, June 11, Lund University
Hospital
Melanoma in a public health perspec-
tive: Who will have melanoma? How is
melanoma diagnosed? What can we

learn from biology? The mole–melano-
ma connection? What is the primary
treatment? Effective treatment beyond
surgery? Familial malignant melanoma
and genetic testing? Primary and secon-
dary prevention. Other cancers associa-
ted with melanoma. Future develop-
ment in diagnosis and treatment?
Lecturers: J Newton Bishops, Å Borg, A
Goldstein, G Mann, H Olsson, J Wester-
dahl, J Hansson, W Bergman, N Hay-
ward, U Kristoffersson, C Ingvar, M Klin-
ker, L Lundgren
For further information, contact e-mail:
Agneta.Jacobsson@skane.se, 
Christian.Ingvar@skane.se, or
Hakan.Olsson@med.lu.se
Registration deadline is May 11

Hjärntumördagar – state of the art,
30–31 augusti, Scandic Hasselbacken,
Stockholm
Mötet, som i år har utökats med ytterli-
gare en dag som vänder sig till vårdper-
sonal, har till syfte att sprida kunskap
om en grupp patienter som inte har en
stark röst i den allmänna debatten. Vi
vänder oss till alla som kan vara intres-
serade, men i första hand till dem som
vill öka sina kunskaper inom området
hjärntumörer. Programmet kommer
bl a att belysa externa faktorer och nya
framsteg i terapin av maligna gliom
För ytterligare information, kontakta
Monica Sandström, tel 090-785 28 55,
e-post:
monica.sandstrom@onkologi.umu.se 
Deltagandet är kostnadsfritt

Nordic specialist course in palliative me-
dicine, kurs i samarrangemang mellan
föreningarna för palliativ medicin i de
nordiska länderna
Kursen är uppdelad i sex moduler och
spänner över två år
Modul 1: 17–21 september, Trondheim
Modul 2: 21–25 januari 2008, Helsing-
fors
Modul 3: 21–25 april 2008, Malmö
Modul 4: 22–26 september 2008, Ber-
gen
Modul 5: 19–23 januari 2009, Köpen-
hamn
Modul 6: 25–29 maj 2009, Stockholm
Kursspråket är engelska
Utförligare information om kursen kan
fås via ‹www.nscpm.org› eller
‹www.sfpm.org›, där det också finns an-
mälningsformulär
Kontaktpersoner är Carl-Magnus Eden-
brandt, e-post:
cm.edenbrandt@sfpm.org eller Eva
Thoren Todoulos, e-post:
eva.thoren-todoulos@sfpm.org
Sista anmälningsdag är den 31 mars
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■ 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 for-
skaranslag. Bifoga gärna ett foto.

Prov för diplomering
i klinisk prövning 


