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■ nytt om namn

Robert Eggertsen och Bertil Mark-
lund har förordnats som adjungerade
professorer i allmänmedicin vid Göte-
borgs universitet.

Robert Eggertsen är
verksam som distrikts-
läkare vid Mölnlycke
vårdcentral och blev
docent i allmänmedi-
cin 1988. Hans forsk-
ning rör de sjukdomar
som är vanliga inom
primärvården och

innefattar sköldkörtelsjukdom, diabe-
tes, hypertoni, osteoporos och kalcium-
rubbningar.

Bertil Marklund är
chef vid FoU-enheten i
Falkenberg. Han blev
docent i allmänmedi-
cin 2000, och i sin
forskning har han bl a
utvecklat och utvärde-
rat ett beslutsstöd för
rådgivning vid såväl

apotek som sjukvårdens telefonrådgiv-
ning.

Gustav Brunius, Täby, 64 år, död 31 ja-
nuari
Agge L Dahl, Danderyd, 84 år, död 3 fe-
bruari
Carl Gemzell, Norrtälje, 97 år, död 11
februari
John Grettve, Uppsala, 95 år, död 28
februari
Lars Söderhjelm, Stockholm, 90 år,
död 28 februari
Bertil Wehle, Sollentuna, 82 år, död 22
februari
Olle Westerborn, Örebro, 82 år, död 2
mars

■ disputationer
23 mars, pediatrik, ssk neonatologi,
Umeå universitet, kl 13.00, sal B, Tandlä-
karhögskolan: School-age outcomes of
children born at the limit of viability: A
Swedish national prospective follow-up
study at 10–12 years (Aijaz Farooqi). Fa-
kultetsopponent: Neil Marlow, England.

23 mars, kirurgi, Uppsala universitet, kl
13.00, Rosénsalen, kvinnokliniken, in-
gång 95, Akademiska sjukhuset: Molec-
ular genetic studies of sporadic and
MEN1-associated endocrine pancreatic

tumors (Daniel Lindberg). Fakultetsop-
ponent: Bo Wängberg.

23 mars, geriatrik, Uppsala universitet,
kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbecklabora-
toriet, Dag Hammarskjölds väg 20: 
Pathogenic mechanisms of the arctic
Alzheimer mutation (Charlotte Sahlin).
Fakultetsopponent: Christian Haass,
Tyskland.

23 mars, medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, sal B7:101a, BMC,
Husargatan 3: Intracellular degradation
of insulin in pancreatic islets (Monica
Sandberg). Fakultetsopponent: Albert
Salehi.

23 mars, medicinsk vetenskap, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, Hillarpsalen,
Retzius väg 8: Mast cell activation in re-
sponse to osmotic and immunological
stimulation with focus on release of 
eicosanoid mediators (Magdalena Gul-
liksson). Fakultetsopponent: Leif Bjer-
mer.

23 mars, idrottsmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 08.30, Leksellsalen, Eugenia-
hemmet T3, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Rehabilitation after
anterior cruciate ligament reconstruc-
tion using patellar tendon or hamstring
grafts: open and closed kinetic chain ex-
ercises (Annette Heijne). Fakultetsop-
ponent: Roland Thomée.

23 mars, molekylär immunologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen, Cancer Centrum Karolinska,
R8:00, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Expression and interaction
studies of recombinant human mono-
clonal antibodies (Daniel X Johansson).
Fakultetsopponent: Eskil Söderlind.

23 mars, neurovetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Brain galanin systems and their
role in depression-like behaviour (Eu-
genia Kuteeva). Fakultetsopponent: Da-
vid Morilak, USA.

23 mars, ortopedi, Karolinska institutet,
kl 09.00, aulan, Södersjukhuset: Throm-
boembolism following orthopaedic sur-
gery. Outcome and diagnostic procedu-
res after prophylaxis in lower limb in-
juries (Lasse Lapidus). Fakultetsoppo-
nent: Bengt Eriksson.

23 mars, hematologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, föreläsningssal R64, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge: p53 guardian of the genome and

target for improved treatment of leuk-
emia (Hareth Nahi). Fakultetsoppo-
nent: Martin Höglund.

23 mars, medicinsk celltiologi, Karolin-
ska institutet, kl 09.30, Rolf Luft audito-
rium, L1:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: In vivo imaging of islet
cells and islet revascularization (Daniel
Nyqvist). Fakultetsopponent: Alvin C
Powers, USA.

23 mars, experimentell neurovetenskap,
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, MR-centrum, N8:01, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna: Epi-
sodic memory in the human prefrontal
cortex (Johan Sandblom). Fakultetsop-
ponent: Daniela Montaldi, England.

23 mars, cell- och molekylärbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.30, föreläs-
ningssalen, CMB, Berzelius väg 21:
Methods and applications in DNA se-
quence alignments (Ellen Sherwood).
Fakultetsopponent: Siv Andersson.

23 mars, cell- och molekylärbiologi, Ka-
rolinska institutet, kl 13.00, sal MA636,
Moas Båge, Södertörns högskola, Alfred
Nobels allé 7: Histone deacetylases and
their co-regulation in Schizosaccharo-
myces pombe (Rebecca Ann Silver-
stein). Fakultetsopponent: Fred van
Leeuwen, Nederländerna.

23 mars, kirurgi, Karolinska institutet,
kl 09.00, Nanna Svartz auditorium, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Solna:
Colon cancer: Management and out-
come in a Swedish population (Annika
Sjövall). Fakultetsopponent: Sören
Laurberg, Danmark.

23 mars, socialmedicin och folkhälsove-
tenskap, Linköpings universitet, kl
09.00, aulan, Hälsans hus, Universitets-
sjukhuset i Linköping: The potential of
driver education to reduce traffic 
crashes involving young drivers (Anders
Nyberg). Fakultetsopponent: Lars
Åberg.

23 mars, neurologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson,
Academicum, Medicinaregatan 3: Mild
stroke – consequences in everyday life,
coping, and life satisfaction (Gunnel
Carlsson). Fakultetsopponent: Hélène
Pessah-Rasmussen.

23 mars, medicin, ssk yrkesmedicin, Gö-
teborgs universitet, kl 09.00, Lyktan,
Konferenscentrum Wallenberg, Medici-
naregatan 20: Elemental composition of
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fine particles: exposure in the general
population and influence from different
sources (Peter Molnár). Fakultetsoppo-
nent: Erik Swietlicki.

23 mars, biomedicin, ssk cell- och mole-
kylärbiologi, Lunds universitet, kl 09.00,
Segerfalksalen, Wallenberg neurocen-
trum: The free fatty acid receptor
GPR40 – expression and role in islet
hormone secretion (Erik Flodgren). Fa-
kultetsopponent: Valdemar Grill,
Norge.

23 mars, obstetrik och gynekologi,
Lunds universitet, kl09.00, Jubileums-
aulan, ingång 59, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: 12–14 week scan with em-
phasis on risk assessment for fetal
structural malformations and fetal loss
(Maria Westin). Fakultetsopponent:
Lars-Åke Matsson.

24 mars, kirurgi, Lunds universitet, kl
09.00, föreläsningssal 1, Centralblocket,
Universitetssjukhuset i Lund: Abdomi-
nal adhesions – clinical impact and ex-
perimental prevention (Bobby Ting-
stedt). Fakultetsopponent: Arthur Rev-
haug, Norge.

Under april kommer Radiohjälpen att
genomföra en kampanj i samarbete med
Psykiatrifonden för stöd åt svensk psy-
kiatrisk forskning. Under radiohjälps-
perioden uppmärksammar Sveriges Te-
levision och Sveriges Radio insamlingen
genom att sända korta informationspro-
gram och insamlingsappeller. Program-
men informerar om olika psykiska dia-
gnoser och psykiatrins historia i kort-
format. 

Lördagen den 31 mars, kl 19.25, sänder
SVT1 ett kortare informationsprogram
med en historisk återblick med Psykia-
trifondens ordförande Göran Björling.
Måndagen den 2 april, kl 20.55, sänder
SVT2 ett program om ADHD/damp med
Susanne Bejerot. På påskdagen den 8
april, kl 19.55 i SVT1, kommer ett pro-
gram om bipolär sjukdom, som innebär
dramatiska svängningar mellan manis-
ka skov och djup depression. Psykiatern
Mikael Landén och hans patient berät-
tar om manodepressiva symtom och be-
handling. Serien avslutas med ett pro-
gram om hur det är att vara psykiskt
sjuk och hemlös och berövad allt som de
flesta har.
För ytterligare information, se
‹www.psykiatrifonden.se› eller
‹www.radiohjälpen.se›

Svenska distriktsläkarföreningen för-
valtar Samfonden. Ur denna fond har
Distriktsläkarföreningen möjlighet att
dela ut medel varje år. Enligt fondens
regler kan distriktsläkare söka medel för
utbildnings-, utvecklings- och forsk-
ningsverksamhet, dock ej till täckande
av lönebortfall. Arbetet bör ha nära an-
knytning till den kliniska vardagen.
Fonden kan också dela ut medel till be-
hövande medlemmar i Distriktsläkar-
föreningen eller till medlemmars efter-
levande.

I ansökan om medel ur fonden skall
lämnas motivering för vad pengarna
skall användas till samt en specificering
av summans storlek. I ansökan för be-
hövande medlemmar eller efterlevande
skall en redogörelse lämnas för ekonomi
och familjesituation.

För ytterligare information, kontakta
Anne-Marie Johansson på DLFs kansli,
tel 08-790 33 91. 

Ansökan med motivering skickas till
Svenska distriktsläkarföreningen, Box
5610, 114 86 Stockholm, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se eller fax
08-790 33 95. Sista ansökningsdag för
våren 2007 är den 27 april.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 27 mars, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Läkaren och apotekaren – vårdens ny-
gamla radarpar
Moderator: Kerstin Hulter Åsberg
Medverkande: Claes Mörlin, Ulrika Gil-
lespie, Anna Alassaad m fl
Vårens tisdagsmöten kan även ses i di-
rektsändning via
‹www.sls.se/pa_gang/2665.cs›
För mer information, se ‹www.sls.se›

Jönköpings Läkaresällskap, vetenskap-
ligt möte torsdagen den 29 mars, kl
17.30, kirurgklinikens konferensrum,
plan 5, Höglandssjukhuset, Eksjö
Medicinska rön i rymden
Föreläsare: Björn Alkner
För ytterligare information, ta kontakt
per e-post: henrik.stjernman@lj.se

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 334:e ordinarie sammanträde tors-
dagen den 29 mars, kl 18.30, å Sjöoffi-
cerssällskapets lokaler i Karlskrona 
Artur Schmidtchen: Antimikrobiella
peptider – från forskning till terapi
Föredraget följs av supé
Anmälan om deltagande vid supén görs
senast den 26 mars per e-post:
Kerstin-von.Koch@mil.se  eller tel
0455-868 07, fax 0455-866 01
Ytterligare upplysningar lämnas av Rut
Öien, e-post: rut.oien@ltblekinge.se

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar,
årsmöte lördagen 31 mars, kl 14.00, före-
läsningssal 4, U-flygeln, Södersjukhu-
set, Stockholm
Program:
Pauline Harper: Rapport från Porfyri-
centrum
Dan Andersson: Behandlingsnyheter på
porfyrifronten, både AIP och PCT
Staffan Wahlin: EPP och ljus
Stig Thunell: Enkäten om lokalbe-
dövningsmedel, råd om malariapro-
fylax
Frågepanel: Några av RMPs medicinska
rådgivare besvarar frågor om porfyri
Anmälan görs till RMP, tel 08-711 56 09,
e-post: porfyri@swipnet

Användarmöte för proteinanalyser,
26–27 april, Scandic Star Hotell, Sollen-
tuna, i arrangemang av EQUALIS och
Expertgruppen för proteinanalyser
Anmälan görs senast den 23 mars via
‹www.equalis.se›

European Association for Trauma and
Emergency Society (EATES) and Euro-
pean Trauma Society (ETS), 1st joint
congress, May 23–26, Graz, Austria
For further information, see 
‹www.eurotrauma2007.com›

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi
(60 poäng) med två parallella linjer: in-
riktning mot kognitiv beteendeterapi
(KBT) och psykodynamisk terapi
(PDT), höstterminen 2007–vårtermi-
nen 2010, psykologiska institutionen,
Stockholms universitet
Målgruppen är personer som har grund-
utbildning i psykoterapi (steg 1)
Utbildningen ges på halvfart under sex
terminer och den studerande är paral-
lellt med studierna yrkesverksam på
minst halvtid. Utbildningen leder fram
till psykoterapeutexamen som berätti-
gar till psykoterapeutlegitimation efter
ansökan hos Socialstyrelsen
Ytterligare information lämnas via
‹www.psychology.su.se›, klicka vidare på
psykoterapeututbildning
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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.

Vårkampanj i SVT/SR
för psykiatrisk forskning

Utdelning av medel
ur Samfonden


