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■ nytt om namn

ST-läkarna i allmänmedicin i norra
Stockholm har delat ut 2006 års pris för
bästa sidoutbildning till docent Karl
Magnus Westrin, öronläkare och verk-
sam vid Capio Axess Akuten i Solna. Det
är andra gången som han får priset, och
motiveringen lyder denna gång: »För
utomordentligt och genuint visat in-
tresse för kunskapsförmedling och ett
brinnande engagemang för utbildning
samt en sällsynt förmåga att intressera
och förmedla information på ett lätt-
samt sätt och i en alltid lika positiv anda.
Med en genomtänkt planering av under-
visningen, vilket innefattar väl utvalda
patienter och gott om tid för undersök-
ning, verkar han som en god förebild för
läkarskrået i allmänhet och för handle-
dare i synnerhet.«

Vid Blekingesjukhuset har följande per-
soner anställts som ST-läkare:  Kristof-
fer Piekarek (basenhet öron), Marion
Schröder (basenhet ögon) och Sasko
Velkovski (basenhet klinisk fysiologi).
Maud Carlfalk tillträdde den 11 januari
en överläkartjänst vid kvinnokliniken,
Centrallasarettet i Växjö.
Eva Maria Oxblom har förordnats som
överläkare vid barn- och ungdomspsyki-
atriska kliniken, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.
Karin Studer och Johan Arnland har
anställts som ST-läkare i barn- och  ung-
domspsykiatri vid Centrallasarettet i
Västerås.
Viktor Jóhannsson har erhållit en ST-
tjänst i internmedicin vid Örnsköldsviks
sjukhus med tillträde den 26 mars.

Jörgen Andersen, Kalmar, 83 år, död 6
mars
Kaj Axell, Kalmar, 78 år, död 18 febru-
ari
Sven R Brink, Lidingö, 92 år, död 5
mars
Inger Heintz-Kollberg, Vänersborg,
72 år, död 22 februari
Hans Olle Lagerstam, Mora, 85 år, död
2 mars
Gösta Nord, Huskvarna, 95 år, död 22
februari
Margareta Walinder, Sala, 84 år, död
19 februari

■ disputationer
29 mars, yrkes- och miljömedicin, Lin-
köpings universitet, kl 09.00, aulan, Häl-
sans hus, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Lipoproteomics: a new approach
to the identification and characteriza-
tion of proteins in LDL and HDL (Helen
Karlsson). Fakultetsopponent: Pia Da-
vidsson.

30 mars, immunologi, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbeck-
laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20: Antibody feedback regulation and T
cells (Fredrik Carlsson). Fakultetsoppo-
nent: Alf Grandien.

30 mars, pediatrik, Uppsala universitet,
kl 13.15, Rosénsalen, Akademiska sjuk-
huset: Health, risk-taking behaviour
and sexuality in Swedish adolescents
(Lars I Holmberg). Fakultetsopponent:
Erik Bergström.

30 mars, molekylär medicin, Uppsala
universitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: Modulation of angiogenesis by
laminins and heparan sulfate (Lars Ja-
kobsson). Fakultetsopponent: Elisabet-
ta Dejana, Italien.

30 mars, molekylär cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 09.15, sal B22, BMC, Hu-
sargatan 3: Protein acetylation – a
multifunctional regulator of TGF-β sig-
naling (Maria Simonsson). Fakultetsop-
ponent: Marikki Laiho, Finland.

30 mars, klinisk neurovetenskap/geria-
trik, Karolinska institutet, kl 09.30,
hörsalen, plan 4, Novum, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge: Pedia-
tric spinal cord injury (Marika Augutis).
Fakultetsopponent: Lawrence Vogel,
USA.

30 mars, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.30, sal Andreas
Vesalius, Berzelius väg 3: Cytoarcheolo-
gy: Understanding cellular turnover in
the human brain and heart (Ratan D
Bhardwaj). Fakultetsopponent: Pasko
Rakic, USA.

30 mars, pediatrisk vetenskap, Karolin-
ska institutet, kl 13.00, Skandiasalen,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolin-
ska Universitetssjukhuset Solna: Fecal
calprotectin in children with special re-
ference to inflammatory bowel disease
(Ulrika Lorentzon Fagerberg). Fakul-
tetsopponent: Anders Paerregard, Dan-
mark.

30 mars, obstetrisk och gynekologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandiasa-
len, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Solna:
Effects of combined oral contraceptives
on hemostasis and biochemical risk in-
dicators for venous thromboembolism
and atherothrombosis (Marianne van
Rooijen). Fakultetsopponent: Per Mor-
ten Sandset, Norge.

30 mars, medicinsk näringslära, Karo-
linska institutet, kl 09.00, CNTs semina-
rierum, plan 6, Novum, Hälsovägen 7,
Huddinge: Cardiorespiratory fitness
and cardiovascular disease risk factors
in children and adolescents (Jonatan
Ruiz Ruiz). Fakultetsopponent: Bengt
Saltin, Danmark.

30 mars, medicinsk biokemi, Karolinska
institutet, kl 09.00, Samuelssonsalen,
MBB: Studies on molecular properties
and functional regulation of terminal
leukotriene C4 synthases and cysteinyl-
leukotriene receptor signalling in hu-
man endothelium (Oliver Schröder). Fa-
kultetsopponent: Angelo Sala, Italien.

30 mars, klinisk farmakologi, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, thoraxaulan,
N2:U1, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Liquid chromatography–mass
spectrometry study of two biochemical
alcohol markers (Niclas Nikolai Ste-
phanson). Fakultetsopponent: Jonas
Bergquist.

30 mars, ortopedi, Karolinska institutet,
kl 09.00, aulan, Södersjukhuset: Assess-
ment of cognitive function in elderly pa-
tients with hip fractures (Anita Söder-
qvist). Fakultetsopponent: Christina
Lindholm.

30 mars, allmänmedicin, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, sal 2118, hus 2, Arvid
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Wallgrens Backe: Overweight and obes-
ity in the young and old: Prevalence,
prevention and eating behavior (Gabrie-
le Eiben). Fakultetsopponent: Jaap Sei-
dell, Nederländerna.

30 mars, lungmedicin och allergologi,
Göteborgs universitet, kl 13.00, JK au-
lan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Cystic fibrosis in adults. Diagnostic, epi-
demiologic and quality-of-life aspects
(Marita Gilljam). Fakultetsopponent:
Margaret E Hodson, England.

30 mars, socialmedicin och folkhälso-
vetenskap, Linköpings universitet, kl
13.00, aulan, Hälsans hus, ingång 16,
Universitetssjukhuset i Linköping: Epi-
demiology and prevention of football in-
juries (Martin Hägglund). Fakultetsop-
ponent: Lars Engebretsen.

30 mars, onkologi, Linköpings univer-
sitet, kl 09.00, Eken, ingång 65, Univer-
sitetssjukhuset i Linköping: Studies of
tamoxifen resistance in breast cancer
(Pia Palmebäck Wegman). Fakultetsop-
ponent: Nils Wilking.

30 mars, experimentell klinisk kemi,
Lunds universitet, kl 13.15, Jubileums-
aulan, MFC, ingång 59, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö: Development
of methods for measuring protein C in-
hibitor and antithrombin: Use of mono-
clonal anti-bodies against the reactive
center loop-inserted forms of the ser-
pins (Margareta Kjellberg). Fakultets-
opponent: Agneta Siegbahn.

30 mars, immunologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC, Söl-
vegatan 19: Effector T cell homing to the
small intestinal mucosa (Hanna Sten-
stad). Fakultetsopponent: David Adams,
England.

30 mars, klinisk medicin, ssk experi-
mentell endokrinologi, Lunds univer-
sitet, kl 13.15, aulan, CRC, ingång 72,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Adult stem cell plasticity, hype or hope?
(Jalal Taneera). Fakultetsopponent:
Scott Heller, Danmark.

31 mars, lungmedicin, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, Grönwallsalen, ingång 70,
Akademiska sjukhuset: Physical train-
ing and testing in patients with chronic
obstructive pulmonary disease (COPD)
(Ragnheidur Harpa Arnardóttir). Fakul-
tetsopponent: Sven Larsson.

31 mars, experimentell medicin, Lunds
universitet, kl 09.00, GK-salen, BMC:

Protein kinase inhibition in late cere-
bral ischemia after subarachnoid
hemorrhage (Saema Ansar). Fakultets-
opponent: Diana N Krause, USA.

31 mars, neurofysiologi, Lunds univer-
sitet, kl 10.00, Segerfalksalen, Wallen-
berg Neurocentrum, Sölvegatan 17: 
Ontogenetic and comparative aspects of
cerebellar and motor development (Ma-
ria Christensson. Fakultetsopponent:
Tom Ruigrok, Nederländerna.

4 april, klinisk neurovetenskap, Karolin-
ska institutet, kl 09.00, föreläsningssal
R64, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge: B-cell-survival factors in
multiple sclerosis and myasthenia gra-
vis (Mathula Thangarajh). Fakultetsop-
ponent: Thomas Berger, Österrike.

■ kalendarium
The Crafoord conference, CC2007: Evo-
lution of robotic surgery in Europe,
18–20 april, Lund
Robotassisterad kirurgi är en ny teknik
för minimalinvasiv kirurgi. Utveck-
lingen under de senare åren har varit
explosiv, och allt fler universitetsklini-
ker och större sjukhus i Europa har nu-
mera tillgång till tekniken
Världsauktoriteter inom området kom-
mer att deltaga som gästföreläsare
Kongressen omfattar såväl utbildning,
tekniksessioner och plenarsessioner
Bland de inbjudna talarna finns Pier
Cristoforo Giulianotti, Santiago Horgan,
Javier Magrina, Henning Olsen, Vipul
Patel och Peter Wiklund
För ytterligare information, se
‹www.malmokongressbyra.se› eller ta
kontakt per e-post: 
info@malmokongressbyra.se

Jämtlands läns läkarklubb inbjuder
sjukgymnaster och läkare till en utbild-
ningskväll torsdagen den 19 april, kl
18.30, Campus föreläsningssal F 229,
Östersund
Bengt Saltin, Köpenhamn: Evidens för
fysisk träning vid kroniska sjukdomar
Efterföljande diskussion och soppbuffé
Anmälan görs före den 12 april per
e-post: eva.pia.darsbo@jll.se
Deltagaravgiften är 100 kr (inkluderar
soppbuffén)

Fett och kolesterol – tro och vetande,
internationell konferens i anslutning
till utdelningen av The Leo Prize for In-
dependent Thinking, tisdagen den 24
april, Wallenbergsalen, Medicinar-
berget 20 A, Göteborgs universitet
Organisatörer: Gösta Walin, Göran Pe-
tersson och Tore Scherstén
Program
09.00 Assembly
09.20 Opening of the conference
09.30 Paul Rosch: A  short history of the
cholesterol campaign
10.00–10.30 Richard Feinman: The epi-
demic of type 2 diabetes – its cause and
how to stop it
10.50 Michel de Lorgeril: Sudden cardiac
death and dietary fat – a forgotten issue
11.20 Peter Langsjoen: Statin treatment
– does the benefits outweigh the risks?
11.50–12.00 Time for short questions
13.15 Uffe Ravnskov: Cholesterol – 
friend or foe?
13.45 General discussion
14.30–15.30 Gösta Walin: Leo Prize 
ceremony – Independent thinking 
För ytterligare information och anmä-
lan, se  ‹www.leoprize.org› eller kontak-
ta Gösta Walin, e-post: gowa@gvc.gu.se,
tel 070-530 32 33. Sista anmälningsdag
är den 10 april

Svensk förening för glesbygdsmedicin,
7:e nationella konferensen, 26–27 april,
Hotel Höga Kusten vid Vedabrons norra
fäste, Ångermanland
Ur programmet:
• Glesbygdsmedicin i utveckling
• Akutmedicin – upprätthållande av vi-

tala funktioner
• Arktisk medicin
• Hemokromatos
• Folkhälsa i glesbygd
• Alkohol
• Aktuell forskning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.glesbygdsmedicin.info›
Deltagaravgiften är 1 000 kr

Svensk förening för palliativ medicin/
södra, vår- och årsmöte fredagen den 27
april, kl 09.00–16.00, Stiftsgården
Åkersberg, Höör
Tema: Hur ska jag orka?
Som läkare inom palliativ medicin är
uppdraget att ständigt möta svårt sjuka
och döende patienter. Många kommer
att stå inför situationer som upplevs
som speciellt svåra och som tar energi
Margareta Andrae delar med sig av sin
kunskap i ämnet och möjlighet ges även
till praktiska övningar i mindre grupper
Anmälan: Senast den 10 april per e-post: 
carl-magnus.edenbrandt@skane.se
Deltagandet är kostnadsfritt

■ 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 
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.
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Barn med uppgivenhetssymtom, 2:a 
vetenskapliga konferensen, 3–4 maj,
Nordiska högskolan för folkhälsoveten-
skap, Göteborg, i arrangemang av Sven-
ska barnläkarföreningens arbetsgrupp
för flyktingbarn tillsammans med
Svensk barnpsykiatrisk förenings ar-
betsgrupp för flyktingbarn och med stöd
av Nordiska högskolan för folkhälsove-
tenskap (NHV), Svenska Röda Korset,
Rädda Barnen, UNICEF Sverige och All-
männa Barnhuset
För två år sedan höll Svenska barnläkar-
föreningens arbetsgrupp för flykting-
barn ett seminarium för att samla den
kunskap och erfarenhet som fanns.
Årets konferens vänder sig till forskare,
professionella och beslutsfattare i Nor-
den. Syftet är att stimulera ett konstruk-
tivt utbyte av kunskap och erfarenhet
med de drabbade barnen och deras situ-
ation i centrum och att förbättra möjlig-
heten såväl till förebyggande insatser
som till behandling. Utgångspunkt är en
presentation av det aktuella kunskaps-
läget av svenska och internationella for-
skare
Teman:
• Bakgrund och historiska erfarenheter
• Internationella erfarenheter

Medverkande: Bryan Lask, Kenneth
Nunn, Andreas Warnke

• Vad kan vi lära från biologin? 
• Vad kan vi lära från psykologin?
• Behandlingserfarenheter
• Vad vet vi och vad vet vi inte?
För ytterligare upplysningar, kontakta
Henry Ascher, e-post: henry@nhv.se el-
ler se ‹www.nhv.se›

Sveriges läkarförbunds chefsförening,
ordinarie föreningsmöte och temadag
fredagen den 4 maj, Svenska Läkaresäll-
skapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stock-
holm
Tema: Etiska frågor och dilemman i lä-
kares chefskap
Program
09.15 Samling
09.45 Thomas Lindén: Inledning
10.00 Sveriges läkarförbunds chefsför-
ening, ordinarie föreningsmöte
10.45 Temadag. Inledning
Moderator: Ulf Swanstein
11.00 Niels Lynöe: Fråga om det finns
särskilda etiska problem bland läkare
som är chefer och om omgivningen ser
etiska problem med att läkare är chefer
12.15 Lunch
13.15 Erik Hemmingsson: Dilemman ut-
ifrån mina olika roller som chef
13.45 Maria Åkesson: Med en blick ut-
ifrån – läkarnas dilemma i chefskapet
14.15–15.00 Thomas Lindén, Mikael
Rolfs: Chefskap i ett läkarperspektiv.

Bör Läkarförbundet ha särskilda  etiska
regler för de medlemmar som är chefer?
15.30–16.15 Ulf Swanstein: Paneldiskus-
sion, summering och avslutning
Anmälan görs senast den 18 april till
kansliet per e-post:
annika.radberg@slf.se

Kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro i
Stockholm, öppet seminarium månda-
gen den 7 maj, kl 14.00–17.00, aulan, 6 tr,
Södersjukhuset, Stockholm
Målgruppen är alla som arbetar med
hälso- och sjukvård inom Stockholms
län, Karolinska institutet och Försäk-
ringskassan, Länsorganisationen Stock-
holm
Regeringen har gett landstingen i upp-
drag att förbättra sjukvårdens arbete
med patienters sjukskrivning i den s k
miljardsatsningen. Kvinnors ohälsa är
ett av områdena som skall vara i fokus
då. Bakgrunden till detta är att fler
kvinnor än män är sjukskrivna, det tar
längre tid innan sjukskrivna kvinnor
återgår i arbete, en större andel av pati-
enterna i sjukvården är kvinnor
Under seminariet vill vi belysa följande
frågor ur ett Stockholmsperspektiv:
• Vilken är sjukvårdens roll i detta?
• Behandlas och bemöts kvinnliga pati-

enter annorlunda än män?
• Vilka problem finns i arbetet med

kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro?
• Vilket utvecklingsarbete pågår?
• Vilka nya initiativ krävs?
Anmälan görs senast den 27 april per
e-post:  anita.stalsater-pettersson@
sodersjukhuset.se 

Akut gastroenterologi inklusive trauma,
bakjourskurs 11–12 juni, DEMC, Söder-
sjukhuset, Stockholm
Program
MÅNDAG 11 juni
08.00 C Söderlund: Introduktion, pre-
sentation
08.30–10.00 Y Raab, G Heinius: Akut
nedre GI 1: Perforerad divertikulit, akut
kolit, kolonileus
10.15–11.00 L Boström: Akut GI 2: Ap-
pendicit, tunntarmsileus och tarmblöd-
ningar
11.05 L Riddez: Akut buk, trubbigt och
skarpt trauma
12.30 Lunch
13.30 P Konrad, R Takolander: Vad göra i
väntan på kärlkirurg vid buktrauma
med stor blödning?
14.00–14.30 T Sonnenfeld, S Linder:
Akut övre GI: Lever-, pankreastrauma,
fall
14.35–16.00 C Söderlund, S Linder: Akut
övre GI 1: Övre gastrointestinal blöd-
ning, esofagus–ventrikel–duodenum,

perforation, retention/stenos
16.15–17.45 C Söderlund, S Linder: Akut
övre GI 2: Akut pankreatit, kolecystit,
kolangit/ikterus, komplikationer till
galloperation, ERCP
18.30 Middag

TISDAG 12 juni
08.00–09.15 M Hartman: Rekapitula-
tion ATLS i huvuddrag inför praktisk
övning
09.20 M Hartman, A Sondén, M West-
man: Praktisk övning med markörer
12.10 Lunch
12.40–13.00 L Riddez, G Ristner: Intro-
duktion
13.00–16.15  L Riddez, G Ristner: Gris-
träning; skottskada, trauma, tarmresek-
tion med stapler, pleuradrän, koniotomi
16.20–17.00 L Riddez, C Söderlund: Av-
slutning, diplom, kursvärdering
För information och anmälan, kontakta
Gunilla Ristner, tel 08-616 19 40, e-post:
gunilla.ristner@sodersjukhuset.se

Vårdteologi, 10-poängskurs hösttermi-
nen 2007 i arrangemang av institutio-
nen för religionsvetenskap, Umeå uni-
versitet. Kursen ges som en distanskurs,
och studieort är Stockholm
Kursen syftar till att diskutera förhål-
landet melllan kristen teologi och om-
vårdnad/medicin ur ett religionsveten-
skapligt perspektiv
För information, kontakta Mikael
Lundmark (ansvarig lärare), e-post:
mikael.lundmark@religion.umu.se eller
Hans Gentzel, e-post:
hans.gentzel@sll.se
Sista ansökningsdag är den 15 april

Medicin A. Barns synutveckling I, kurs
med start hösten 2007 (15 högskolepo-
äng), i arrangemang av institutio-
nen för klinisk medicin, Örbro univer-
sitet, i samarbete med Specialpedago-
giska institutet, Resurscenter syn,
Örebro
Kursen är uppdelad på tre tre samman-
komster om vardera ca en vecka (vecka
38, vecka 48 och vecka 3 2008). Under-
visningen kommer i huvudsak att äga
rum på Resurscenter syn och Örebro
universitet
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.oru.se› (välj därefter ut-
bildning, kurser i ämnesordning, Medi-
cin, Barns synutveckling) eller kontakta
Göran Cedermark, tel 019-676 21 70,
e-post: goran.cedermark@sit.se, Anders
Sjöström (kursledare), e-post:
anders.sjostrom@oft.gu.se eller Reidun
Stenberg (kursexaminator), e-post:
reidun.stenberg@ikm.oru.se
Sista anmälningsdag är den 15 april
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