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■ nytt om namn

Följande personer har erhållit AT-block
inom Länssjukvården Växjö med place-
ring vid Centrallasarettet Växjö, psykia-
trin samt primärvården: Mari-Kristin
Ohlin, Maria Runehagen, Volker
Behrens, Charlotta Karlsson, Looket
Dihge, Staffan Sandgren och Emelie
Nygren.
Pär Andersson har anställts som un-
derläkare inom verksamhetsområdet
reumatologi vid medicinkliniken, Cen-
trallasarettet Växjö.
Denisha Fernando och Martin Wind-
ling har förordnats som AT-läkare vid
Kiruna sjukhus.

Svenska infektionsläkarföreningen har
följande styrelse 2007: Åsa Hallgårde
(ordförande), Torsten Holmdahl (vice
ordförande), Stephan Stenmark (fack-
lig sekreterare), Bengt Wittesjö (skatt-
mästare), Per Follin (vetenskaplig se-
kreterare), Anna Jerkeman (redaktör),
Gunlög Rasmussen (yngreläkarrepre-
sentant) och Karin Lindahl (utbild-
ningsansvarig).

Anne-Marie Aldén, Täby, 70 år, död 24
februari
Gerd Grumstedt, Hjo, 85 år, död 31 ja-
nuari
Hans Idbohrn, Lund, 90 år, död 16 
februari
Lars Nordgren, Uppsala, 72 år, död 3
februari

■ disputationer
9 mars, klinisk virologi, Göteborgs uni-
versitet: Evolution of human alpha-
herpesviruses (Peter Norberg). Fakul-
tetsopponent: Jan Albert.

16 mars, klinisk kemi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: Manipula-
tion of potassium ion fluxes to induce
apoptosis in lung cancer cells (Britta
Andersson). Fakultetsopponent: Ola
Brodin.

16 mars, onkologi, Umeå universitet, kl
13.00, Lionssalen JK, byggnad 7, Norr-
lands universitetssjukhus: Clinical im-
pact of epoetins in the treatment of ane-
mia in patients with lymphoid malig-

nancies: dosing, iron supplementation
and safety (Michael Hedenus). Fakul-
tetsopponent: Robert Hast.

16 mars, radiologi, Uppsala universitet,
kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20:
Myocardial scars on MRI: Their preva-
lence and possible impact (Charlotte
Ebeling Barbier). Fakultetsopponent:
Kirsi Lauerma, Finland.

16 mars, urologi, Uppsala universitet, kl
13.15, Rudbecksalen, Rudbecklaborato-
riet, Dag Hammarskjölds väg 20: For-
mation, storage and secretion of prosta-
somes in benign and malignant cells and
their immunogenicity in prostate can-
cer patients (Göran Sahlén). Fakultets-
opponent: Anders Bjartell.

16 mars, internationell hälsa, Karolin-
ska institutet, kl 13.00, Samuelssonsa-
len, Scheelelaboratoriet, Tomtebodavä-
gen 6: Low back pain among industrial
workers. Occupational health studies on
prevalence, incidence, and associations
with work and lifestyle in I R Iran (Mos-
tafa Ghaffari). Fakultetsopponent: Gus-
tav Wickström, Finland.

16 mars, cell- och molekylärbiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, sal MA 636,
Moas Båge, Södertörns högskola, Alfred
Nobels allé 7, Huddinge: The CHD chro-
matin remodeling factors in Schizo-
saccharomyces pombe (Julian Walfrids-
son). Fakultetsopponent: Stefan Björk-
lund.

16 mars, cell- och molekylärbiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.30, auditoriet,
cell- och molekylärbiologiska institutio-
nen, Berzelius väg 21: Adenovirus infec-
tion is dependent on regulation and ac-
cessibility of the receptor CAR (Theresa
Vincent). Fakultetsopponent: Gerhard
Christofori, Schweiz.

16 mars, invärtesmedicin, ssk reumato-
logi, Linköpings universitet, kl 09.00,
Berzeliussalen, ingång 65, Universitets-
sjukhuset i Linköping: Radical aspects
on arthritis: the role of neutrophil gene-
ration of nitric oxide and superoxide in
inflammatory conditions (Jan Ceder-
gren). Fakultetsopponent: Ingrid Lund-
berg.

16 mars, klinisk fysiologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssal 1, Central-
blocket, Universitetssjukhuset i Lund:
Aspects on cardiac pumping (Marcus
Carlsson). Fakultetsopponent: Anders
Waldenström.

16 mars, transfusionsmedicin, Lunds
universitet, kl 13.00, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, BMC, Söl-
vegatan 17: Studies on the genetic basis
of Pk, P and P1 blood group antigen ex-
pression (Åsa Hellberg). Fakultetsoppo-
nent: Stephen Spitalnik, USA.

16 mars, transfusionsmedicin, Lunds
universitet, kl 09.00, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, BMC, Söl-
vegatan 17: Genetic characterisation of
human ABO blood group variants with a
focus on subgroups and hybrid alleles
(Bahram Hosseini-Maaf ). Fakultetsop-
ponent: Peter Påhlsson.

16 mars, patologi, Lunds universitet, kl
13.00, föreläsningssalen, Patologihuset,
ingång 78, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö: Integration of molecular biolo-
gy and morphology in effusions with 
focus on in situ detection of telomerase
and its components (Nooreldin Zendeh-
rokh). Fakultetsopponent: Aasmund
Berner, Norge.

17 mars, stamcellsbiologi, Lunds uni-
versitet, kl 10.00, konferensrum D1539,
BMC: Cytokine regulation of hemato-
poietic stem cells and lymphopoiesis
(Natalija Buza-Vidas). Fakultetsoppo-
nent: Katia Georgopoulos, USA.

22 mars, reumatologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, föreläsningssalen,
plan 3, Guldhedsgatan 10A: Immuno-
modulation by estrogen and estren (Ul-
rika Islander). Fakultetsopponent:
Rikard Holmdahl.

Stiftelsen för medicinsk bildering till
Erik Lysholms minne har bildats av
Svensk förening för neuroradiologi
(SFNR) genom donationer och har till
ändamål att stödja forskning med medi-
cinska bildgivande metoder för att få
ökad kunskap om centrala nervsystemet
och dess funktioner. Även klinisk forsk-
ning som ligger till grund för neurolo-
gisk eller neurokirurgisk verksamhet
kan få stöd. I bildering inbegrips kart-
läggning av morfologi likaväl som funk-
tion eller dynamiska förlopp, med kända
eller nya metoder. Huvuddelen av stif-
telsens avkastning är avsedd att delas ut
i form av anslag för ett eller två projekt
årligen. För 2007 utlyses ett stipendium
på 40 000 kr.

Ansökan skall innehålla projektbe-
skrivning, kostnadsberäkning och upp-
gift om var projektet skall genomfö-
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ras. Tänkbara mottagare av bidrag skall
vara fysiska personer som är svenska
medborgare. Bidrag medges inte till
kongressresor, fortbildning eller dylikt.

Ansökningsblankett kan erhållas från
SFNR via ‹www.sfnr.org›. Frågor angå-
ende stipendiet kan ställas till SFNRs
och stiftelsens sekreterare Birgitte Ber-
thelsen, neurosektionen, röntgenklini-
ken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg, e-post:
birgitte.berthelsen@vgregion.se

Ansökan skall vara stiftelsens sekre-
terare tillhanda senast den 23 april
under adress som ovan.

Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum fredagen den 20
april, kl 10.00–17.00, i Spårvagnshal-
larna, Stockholm.
Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av ordförande för mötet och två

justeringsmän
4. Mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner

10. Fastställande av årsavgift för 2008
samt budget för år 2007

11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och två revi-

sorssuppleanter, auktoriserad revi-
sor samt auktoriserad revisorssupp-
leant

13. Val av fullmäktige i Läkarförbundet
samt personlig ersättare för dessa
enligt Läkarförbundets stadgar

14. Val till valberedningen
15. Eventuella övriga frågor.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 20 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Utbildar vi för få läkare?
Moderator: Susanna Brauner
Medverkande: Kjell Asplund, Hanna Ås-
berg
Vårens tisdagsmöten kan även ses i di-
rektsändning via
‹www.sls.se/pa_gang/2665.cs›
För mer information, se ‹www.sls.se›

Mikrobiologiskt vårmöte, 9–11 maj,
Münchenbryggeriet, Stockholm, i sam-
arrangemang mellan Föreningen för
medicinsk mikrobiologi, Riksförening-
en för mikrobiologi och Svenska för-
eningen för mikrobiologi
Övergripande tema: Smittskydd
Program
ONSDAG 9 maj
12.00–14.00 FMM 100 år. Svensk mikro-
biologi igår, idag och imorgon
Britta Wahren, Gunnel Biberfeld: HIV–
aids/vaccinutveckling och dagens HIV-
vaccinprövningar
Anna Hambraeus, Ann Tammelin: Vård-
hygien – utveckling av ämnet och da-
gens problem och hur vi ska åtgärda det-
ta
Alf Lindberg och två nydisputerade
inom ämnesområdet: Nobelpriset – när
kommer nästa Nobelpris inom mikro-
biologin?
Hans Hallander, Britt Åkerlind, Staffan
Svärd, Ann-Marie Hellström: FMM – då-
tid och framtid
Agnes Wold, Örjan Strannegård: Mikro-
bernas lov
Urban Forsum: 100 år med FMM – sum-
mering
14.45 Gästföreläsning. Ed van Niel: Can
microbes solve the energy crisis? 
15.15–16.45 Parallella sessioner
18.30 Elisabeth Lindgren: Klimataspek-
ter på infektionspanoramat
Åke Öst: Interaktiv stadsvandring på Sö-
der

TORSDAG 10 maj
08.30–10.00 Seminarium: Antimikrobi-
ell behandling och resistens 
Moderator: Ola Sköld
Malin Grape: Trimetoprimresistens
som exempel på bakteriers märkliga
adaptationsförmåga
Åsa Melhus: ESBL– ett gissel som kom-
mit för att stanna
Diarmaid Hughes: Bakteriell framgång:
att bli mer resistent utan att tappa till-
växt
Jan Albert: Smittspridning av resistent
HIV
10.30–16.00 Parallella sessioner
16.00–17.30 Seminarium: Sexuellt över-
förbara infektioner
Moderator: Magnus Thore
Fredrik Liljeros: Sexuella nätverk
Björn Herrman: Den nya Chlamydia tra-
chomatis-varianten: Vad den lärt oss om
diagnostik och epidemiologi
Magnus Unemo: Gonorréutbrottet i
Gävleborg – exempel på utredning och
lärdomar
Helena Aro: Neisseria gonorrhoeae-
infektion försätter humana epitelceller i
G1-arrest

FREDAG 11 maj
09.00–10.30 Seminarium: Mikrobiell
typning
Birgitta Henriques-Normark: Pneumo-
kocker – resistens och virulens
Anders Widell: Smittspårning vid hepa-
tit C-infektion
Victor Fernandez: Epidemiologisk typ-
ning av Pneumocystis jirovecii
Marianne Lebbad: Typning av intestina-
la parasiter
11.00–12.30 Seminarium: Infektions-
problematik vid immunbrist
Moderator: Christine Wennerås
Christine Wennerås: Infektionspanora-
mat vid förvärvad immunbrist
Katrin Pütsep: Neutrofildysfunktion och
parodontit
Ia Adlerberth: Mikrober och sekretions-
IgA –  mikroflora och infektioner hos
patienter med IgA-brist
Hannah Akuffo: Worms: not just inno-
cent bystanders but possible orchestra-
tors of the immune response to vaccines
such as BCG
För information och anmälan, se
‹www.mikrobiologi.net/stockholm2007›

Idrottsmedicin (steg 3), klinisk fördjup-
ningskurs för läkare, 4–8 september,
Bosön
För ytterligare information, kontakta
Svensk idrottsmedicinsk förenings
kansli, tel 08-550 102 00, e-post:
kansli@svenskidrottsmedicin.se eller
besök ‹www.svenskidrottsmedicin.se›

Multicultural dialogue in a globalizing
world, internationell konferens 9–12
september, Ersta Sköndal högskola,
Stockholm
För ytterligare information, program
och anmälan, se ‹www.esh.se›

Balintgruppledarutbildning med kurs-
start oktober 2007 (en heldag per må-
nad under två år), Centrum för allmän-
medicin (CeFAM) Stockholm, Alfred
Nobels allé 12, Huddinge
Målgruppen är allmänläkare med ba-
linterfarenhet, psykoanalytiker och
psykoterapeuter
Kursledning: Anita Häggmark, Lars
Härdelin, Conny Svensson
Kursinnehåll:
Psykodynamisk grundkunskap, psyko-
somatik, kunskap om grupper och orga-
nisationer m m. Handledning av egen
balintgrupp
För ytterligare information, se
‹www.allmanmedicin.nu› eller kontakta
Anita Häggmark per e-post:
anita.haggmark@telia.com
Sista anmälningsdag är tisdagen den
15 maj
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