meddelanden

■ nytt om namn
På nya jobb
Stefan Agewall är sedan hösten 2006
professor i kardiologi vid Universitetet i
Oslo samt överläkare
vid Aker Universitetssykehus. Han disputerade 1994 vid Göteborgs
universitet och blev docent 1996. Han kommer
närmast från Karolinska
Universitetssjukhuset,
Stefan Agewall
där han varit verksam
som sektionschef för hjärtintensivvården i Solna och Huddinge.
Emma Lindbäck är ny verksamhetschef för Capio Diagnostiks laboratorieverksamhet i Stockholm. Hon är specialistläkare i klinisk bakteriologi och arbetar sedan
ett år tillbaka som medicinsk chef för mikrobiologi inom Capio Diagnostik. Som verksamEmma Lindbäck
hetschef ansvarar hon
för all laboratoriemedicinsk verksamhet
som bedrivs vid Capio S:t Görans sjukhus samt vid 20 primärvårdslaboratorier runt om i Stockholm.
Marie Nilsson tillträder den 1 maj en
överläkartjänst vid rättspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Eva Carlsson är sedan den 1 januari
ST-läkare i geriatrik inom Örnsköldsviks hälso- och sjukvård.

Nya docenter i Umeå
Vid Umeå universitet har som docenter
antagits Marcus Schmitt-Egenolf i
dermatologi och venereologi samt Maria Svensson i medicin.

■ disputationer
12 april, neurokemi, Göteborgs universitet, kl 13.00, psykiatriska klinikens
aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal: Mass spectrometry based
proteomic strategies applied in the
study of central nervous system derived
cells (Annika Thorsell). Fakultetsopponent: Jonas Gobom, Tyskland.
12 april, obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet, kl 09.00, föreläsningssalen, kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Tight junction in
ovarian surface epithelium and epithelial ovarian tumors (Yihong Zhu).
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Fakultetsopponent: Stephen Hillier,
Skottland.
13 april, ortopedi, Umeå universitet, kl
09.00, hörsal B, byggnad 1D, 9 tr, Tandläkarhögskolan: Old people with femoral
neck fracture, delirium, malnutrition
and surgical methods – an intervention
program (Birgitta Olofsson). Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.
13 april, obstetrik och gynekologi, Umeå
universitet, kl 09.00, hörsal Betula,
byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus: Sex and stress steroid modulation of GABA mediated chloride ion flux
in rat CNS (Jessica Strömberg). Fakultetsopponent: Esa Korpi, Finland.
13 april, geriatrik, Uppsala universitet,
kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20:
Amyloid-β protofibril formation and
neurotoxicity: Implications for Alzheimer’s disease (Ann-Sofi Johansson).
Fakultetsopponent: Tobias Hartmann,
Tyskland.
13 april, medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet, kl 13.15, sal B21, BMC: Experimental and clinical studies of oxidative stress in pre-eclampsia (Peppi
Nash). Fakultetsopponent: Lucilla Poston, England.
13 april, radiologi, Göteborgs universitet, kl 09.00, stora aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: Virtual reality
simulations and interventional radiology (Max Berry). Fakultetsopponent: Derek Gould, England.
13 april, obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet, kl 13.00, kvinnoklinikens aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra: Obstetric brachial
plexus palsy (Margareta Mollberg). Fakultetsopponent: Göran Lingman.
13 april, pediatrik, Lunds universitet, kl
13.00, universitetsklinikens aula, ingång
35, Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Gestational islet autoimmunity, infections, and type 1 diabetes (Maria Elfving). Fakultetsopponent: Jan Åman.
13 april, medicin, Lunds universitet, kl
09.00, Jubileumsaulan, Medicinskt
Forskningscentrum, ingång 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö: Invasive
treatment of renal artery stenosis –
effects on blood pressure, medication,
renal function and inflammatory biomarkers (Alaa Al Hadad). Fakultetsopponent: Rickard Nyman.

13 april, kardiologi, Lunds universitet,
kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg
neurocentrum: Characterisation of
atrial electrophysiology with respect to
atrial fibrillation. A non-invasive approach (Fredrik Holmqvist). Fakultetsopponent: Lauri Toivonen, Finland.
14 april, plastikkirurgi, Uppsala universitet, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång 50,
Akademiska sjukhuset: It’s not just a
burn: Physical and psychological problems after burns (Aili Low). Fakultetsopponent: Per Örtenwall.

Anslag att söka
till neurologisk forskning
Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond
finns ett belopp om 120 000 kr tillgängligt för utdelning. Enligt stadgarna skall
medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med
tyngdpunkt på myasthenia gravis, Parkinsons sjukdom samt Alzheimers sjukdom. Företräde ges åt nya projekt med
ännu begränsade resurser.
Ansökan (i två exemplar) skall innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgift om sökandens övriga beviljade anslag inom ämnesområdet, projektbeskrivning och meritförteckning samt adress (institutionstillhörighet) och telefonnummer till
huvudmannen. I tillämpliga fall skall utlåtande från etisk kommitté bifogas.
Särskilt ansökningsformulär erfordras
ej.
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 30 april under adress Palle
Ferbs minnesfond, c/o Ritva Matell,
neurologiska kliniken, R3:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76
Stockholm, tel 08-517 747 02 eller 0899 18 29.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssammankomst den 17 april, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Människovärdet i vården
Moderator: Josef Milerad
Medverkande: Carl-Henning Wijkmark,
Niels Lynöe, Stig Nyman, Jan Halldin
Vårens tisdagsmöten kan även ses i direktsändning via
‹www.sls.se/pa_gang/2665.cs›
För mer information, se ‹www.sls.se›

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se
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Konst & läkekonst, föredrag onsdagen
den 18 april, kl 19.00, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm
Edvard Grieg: Medicinska och musikaliska reflektioner kring ett 100-årsminne
Medverkande: Hans Persson, Bertil Wikman samt sångsolist
Föranmälan görs till Eva Kenne, e-post:
eva.kenne@sls.se eller tel 08-440 88 87
Efter programmet serveras supé i Sällskapets restaurang (150 kr). Anmälan
till supén görs per tel 08-411 60 50 eller
e-post: lakares.rest@telia.com
Uppsala medicinhistoriska förening,
föredrag onsdagen den 25 april, kl 19.00,
Samariterhemmets kyrka, Samaritergränd 2, Uppsala
Mats Westman: Från helbrägdagörelse
till titthålskirurgi. Samariterhemmets
sjukhus under 100 år
Föredraget följs av supé. Föranmälan
till supén görs senast den 17 april per
e-post: eva.nystrom@idehist.uu.se eller
tel 018-71 11 10
Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1 335:e ordinarie sammanträde torsdagen den 26 april, kl 18.30, å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona
Jan Apelqvist: Diabetesfoten – vårdens
akilleshäl
Föredraget följs av supé
Anmälan om deltagande vid supén görs
senast den 23 april 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
Immunsystemets roll vid hjärt–kärlsjukdomar, efterutbildningsdagar 7–8 maj,
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, i
arrangemang av Sektionen för klinisk
immunologi
Program
MÅNDAG 7 maj
09.30 Registrering
10.00 Hakon Leffler (moderator): Inledning
10.15 Göran Hansson: Immunologiska
mekanismer vid ateroskleros och kranskärlssjukdom
11.15–12.15 Jan Nilsson: Autoimmunitet
mot lipoproteiner – sjukdomsmekanism eller behandlingsmöjlighet?
13.15 Lena Jonasson: Inflammatoriska
mekanismer vid ischemisk hjärtsjukdom
14.00 Lennart Jacobsson: TNFαblockad och hjärt–kärlsjukdom, erfarenheter från reumatologin
14.45–15.30 Torbjörn Bengtsson: Trom-
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bocyten som en immunologisk cell vid
hjärt–kärlsjukdom
16.00–17.00 Årsmötesförhandlingar
TISDAG 8 maj
09.00–10.00 Johan Frostegård: Hjärt–
kärlsjukdom vid SLE
10.30–12.00 Marie Wahren Herlenius,
Sven Sonesson: Diagnostik och behandling av fetalt hjärtblock
13.00 Cecilia Söderberg-Nauclér: Kan
cytomegalovirus bidra till uppkomsten
av hjärt–kärlsjukdomar?
13.45 Milita Crisby: Immunmodulerande effekter av lipidsänkare på kärl
och hjärna
14.30–15.00 Martin Carlsson: Genvägar
till stroke
15.20–16.00 Margareta Kristensson: Betydelse av stress vid ischemisk hjärt–
kärlsjukdom
För ytterligare information och anmälan, se ‹www.mig.lu.se/SKI/Immun_
utbildn/›. Sista anmälningsdag är den
27 april
Colorectal surgery at Karolinska institutet 2007, symposium and workshop
May 9–11, Karolinska University Hospital Solna, arranged by the Departments
of surgery at Karolinska University
Hospital, Danderyd Hospital and Ersta
Hospital
This well established colorectal symposium and live surgery session offers a
comprehensive and interesting program with several distinguished international and Swedish lecturers. Different sessions including the main issues
in colorectal surgery will be covered by
interactive, clinically oriented lectures
with ample time reserved for discussions
For more information, program and registration, please see
‹www.karolinska.se/templates/Page.
aspx?id=70303&epslanguage=SV› or
contact e-mail:
inger.tufvesson@karolinska.se,
phone 08-517 726 39
Strama-dag, torsdagen den 24 maj, Radisson SAS Arlandia Hotel, Stockholm
Program
09.30 Otto Cars: Stramas nya organisation och Sveriges internationella arbete
mot antibiotikaresistens
09.40 Hur prioriterar vi Stramas verksamhet?
Ann Söderström, Malin André: Stramas
referensgrupp, uppdrag och roll
10.00 Ulrica Dohnhammar, Gunilla
Stridh: Vad hittar jag på nätet?
10.20 Malin André, Mats Erntell: Följer
vi rekommendationerna?

Martin Sundqvist: Två år utan trimetoprim – påverkades resistensläget?
Sigvard Mölstad: Nya behandlingsriktlinjer för UVI
11.45–12.00 Anders Österlund: Kvalitetsuppföljning av antibiotikaförskrivning i
primärvård
Antibiotikaresistens – vilka risker vågar
och måste vi ta?
13.00 Gert Helgesson: Etiska aspekter på
antibiotikaresistens
13.20 Britt-Marie Eriksson: Is i magen
eller karbapenem för säkerhets skull?
13.30 Christer Petersson: Vad betyder
föräldrars oro för antibiotikaförskrivning? Kan vi bli bättre på att bemöta?
13.40–14.15 Efterföljande diskussion
14.45 Exempel och erfarenheter från lokalt Strama-arbete
Per-Åke Jarnheimer: Lokala resurser till
Strama och vårdhygien – timing och tur
gav resultat
Tinna Åhrén: Hur länge bär man på
MRSA?
Inger Tverin: Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling i särskilda boenden
Åke Schwan: Filmvisning. Snuviga morfar i lokal-TV
Inga Odenholt: Filmvisning. Varför fick
inte Theo penicillin?
16.00 Avslutning
Anmälan görs senast den 7 maj per
e-post: kristina.lundh@smi.ki.se
Deltagandet är kostnadsfritt
XXXVIII Nordic meeting of gastroenterology, June 6–7, Nordica Hotel, Reykjavík
For further information, see
‹http://skraning.iii.is/gastro2007›
Kvalificerad olycksutredningsmetodik,
5-poängskurs hösten 2007 i arrangemang av Karlstads universitet och Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO) vid Räddningsverket
Kursen är är förlagd till Räddningsverkets skola i Skövde och omfattar följande datum: 4–6 september, 2–4 oktober, 23–25 oktober, 27–29 november
Målgruppen är personer som arbetar
inom myndigheter samt offentlig och
privat verksamhet med erfarenhet av
utredningar av olyckor och tillbud
Kursens mål är att ge en bred och djup
insikt i olika olycksutredningsmetoder
samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningens roll i säkerhetsarbetet
inom olika sektorer på såväl verksamhets- och samhällsnivå
För ytterligare information, se
‹www.uppdrag.kau.se›. Sista anmälningsdag är den 16 april
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