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■ nytt om namn

Rickard Ljung tillträdde den 1 februari
en ny tjänst på Epidemiologiskt Cen-

trum (EpC), Socialsty-
relsen, för att utveckla
kvalitetsindikatorer för
hälso- och sjukvården.
Han är specialistläkare i
socialmedicin, medicine
doktor i folkhälsoveten-
skap/epidemiologi och
kommer närmast från

Centrum för folkhälsa, Stockholm läns
landsting.
Krister Öhman har förordnats som
överläkare inom verksamhetsområdet
kardiologi och internmedicin vid Örn-
sköldsviks hälso- och sjukvård. Han till-
träder sin nya befattning den 1 maj.
Marie Tidstrand är sedan årsskiftet
anställd som ST-läkare vid Blekinge-
sjukhuset med placering på Basenhet
röntgen.
Arvantis Konstantinos, Firas Mosavi
och Harriet Nyström har förordnats
som ST-läkare i radiologi vid Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala.
Ann-Marie Skarstam har anställts
som överläkare vid barn- och ungdoms-
psykiatriska kliniken, Universitetssjuk-
huset MAS, Malmö. Hon tillträdde 
tjänsten den 1 mars.

Ingemar Ihse, professor vid kirurgiska
kliniken, Universitetssjukhuset i Lund,
har valts till 2007 års hedersledamot i
The Association of Polish Surgeons. Ut-
nämningen äger rum i samband med
föreningens årsmöte i Poznan i septem-
ber.

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Ulla Edéll-Gustafsson
i omvårdnad, Joanna Kvist i sjukgym-
nastik, Sven Mattsson i pediatrik och
Preben Kjölhede i obstetrik och
gynekologi.

Sven Bellman, Stockholm, 88 år, död 19
januari
Christina Brihmer Wallde, Stock-
holm, 62 år, död 22 mars
Ann-Sofi Bringel Öhman, Stocksund,
54 år, död 25 februari
Frode Kjems, Högsby, 53 år, död 26 ja-
nuari

■ disputationer
30 mars, barn- och ungdomspsykiatri,
Göteborgs universitet: Boys with As-
perger syndrome grown up: a longitudi-
nal follow-up study of 100 cases more
than 5 years after original diagnosis
(Mats Cederlund). Fakultetsopponent:
Lennart von Wendt, Finland.

3 april, internationell hälsa, Karolinska
institutet: Control of HIV and other sex-
ually transmitted infections – studies in
Tanzania and Zambia (Stefan Hanson).
Fakultetsopponent: Anne Buvé, Belgien.

13 april, epidemiologi, Karolinska insti-
tutet: Epidemiological aspects on pain
in whiplash-associated disorders (Lena
Holm). Fakultetsopponent: Rachid Sal-
mi, Frankrike.

13 april, kardiovaskulär medicin, Karo-
linska institutet: Human C-reactive
protein – genetic and hormonal regula-
tion and role in atherogenesis (Alexan-
der Kovacs). Fakultetsopponent: Mark
B Pepys, England.

13 april, klinisk fysiologi, Karolinska in-
stitutet: Skeletal muscle  metabolic flex-
ibility: The roles of AMP-activated pro-
tein kinase and calcineurin (Yun Chau
Long). Fakultetsopponent: Erik J Hen-
riksen, USA.

13 april, medicinsk lednings-, organisa-
tions- och innovationskunskap, Karo-
linska institutet: Learning from patient
injury claims (Karin Pukk Härenstam).
Fakultetsopponent: Jan Hovden, Norge.

13 april, obstetrik och gynekologi, Karo-
linska institutet: Effects of testosterone
treatment on metabolism and endome-
trium in postmenopausal women (Hong
Zang). Fakultetsopponent: Tord Naes-
sén.

16 april, medicin, Karolinska institutet:
Physical activity in the severely obese:
studies on measurement and promotion
(Erik Hemmingsson). Fakultetsoppo-
nent: Steven N Blair, USA.

20 april, neurokirurgi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan:
Analysis of deep brain stimulation and
ablative lesions in surgical treatment of
movement disorders – with emphasis
on safety aspects (Patric Blomstedt). Fa-
kultetsopponent: Bengt Linderoth.

20 april, fysiologi, Uppsala universitet,
kl 09.15, sal B7:113a, BMC, Husargatan 3:

Interaction between adenosine and
angiotensin II in renal afferent arteri-
oles of mice (Enyin Lai). Fakultetsoppo-
nent: Göran Bergström.

20 april, anestesi och intensivvård,
Uppsala universitet, kl 09.15, Hed-
strandsalen, ingång 70, Akademiska
sjukhuset: Nutrition in elderly patients
undergoing cardiac surgery (Doris Rapp
Kesek). Fakultetsopponent: Folke Ham-
marqvist.

20 april, obstetrik och gynekologi, Upp-
sala universitet, kl 13.15, Bohmansonsa-
len, B-huset, Universitetssjukhuset,
Örebro: Chronic hypertension and
pregnancy: Epidemiological aspects on
maternal and perinatal complications
(Karin Zetterström). Fakultetsoppo-
nent: Henry Nisell.

20 april, medicinsk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Samuelsson-
salen, Scheelelaboratoriet, Tomteboda-
vägen 6: Medication management and
patient compliance in old age (Anna
Beckman Gyllenstrand). Fakultetsoppo-
nent: Hannes Enlund, Finland.

20 april, yrkesmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, aulan, plan 2, Norrbacka,
Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na: Cardiovascular disease among pro-
fessional drivers and subway staff in
Stockholm (Carolina Bigert). Fakultets-
opponent: Bengt Järvholm.

20 april, reumatologi, Linköpings uni-
versitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång
65, Universitetssjukhuset i Linköping:
Autoantibodies and genetic variation in
rheumatoid arthritis: aspects on suscep-
tibility and disease course (Alf Kast-
bom). Fakultetsopponent: Alex Karls-
son-Parra.

20 april, obstetrik och gynekologi, Gö-
teborgs universitet, kl 09.00, kvinnokli-
nikens aula, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra: Nitric oxide donors in
labor management (Maria Bullarbo).
Fakultetsopponent: Marc Bygdeman.

20 april, fysiologi, Lunds universitet, kl
09.15, Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan
19: Mechanosensing in the vascular wall
– the role of cellular microdomains in
vascular remodeling (Sebastian Albins-
son). Fakultetsopponent: Graeme
Nixon, Skottland.

20 april, biomedicin, ssk neurokirurgi,
Lunds universitet, kl 13.00, Segerfalksa-
len, BMC, Sölvegatan 19: Nitric oxide

På nya jobb

Rickard Ljung
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regulation during anti-tumor immuno-
therapy (Wiaam Badn). Fakultetsoppo-
nent: Vincenzo Bronte, Italien.

25 april, stamcellsbiologi, Lunds uni-
versitet, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC,
Sölvegatan 19: Stem and progenitor cell
involvement in acute lymphoblastic
leukemia (Anders Castor). Fakultetsop-
ponent: Mel Greaves, England.

20 april, barnkardiologi, Lunds univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssalen, gamla
barnkliniken, Universitetssjukhuset i
Lund: Digital analysis of cardiac acous-
tic signals in children (Milad El-
Segaier). Fakultetsopponent: Bo Lun-
dell.

21 april, lungmedicin, Umeå universitet,
kl 09.00, sal B, 9 tr, byggnad 1D, Tandlä-
karhögskolan: Ozone and diesel exhaust
– airway signaling, inflammation and
pollutant interactions (Jenny Bosson).
Fakultetsopponent: John Balmes, USA.

25 april, fysiologisk kemi, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal Betula, plan 1, byggnad
6M, Norrlands universitetssjukhus:
Lipoprotein lipase – an enzyme with a
built-in regulatory switch (Liyan
Zhang). Fakultetsopponent: Cecilia
Holm.

Ur stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond
finns ett belopp om 120 000 kr tillgäng-
ligt för utdelning. Enligt stadgarna skall
medlen stödja klinisk och kliniskt orien-
terad cancerforskning utan användande
av s k genteknologi. Företräde ges åt nya
projekt med begränsade resurser.

Ansökan (i två exemplar) skall inne-
hålla uppgift om sökt belopp, kostnads-
motivering, uppgift om sökandens övri-
ga beviljade anslag inom ämnesområ-
det, projektbeskrivning och meritför-
teckning samt adress (institutionstill-
hörighet) och telefonnummer till
huvudmannen. I tillämpliga fall bifogas
utlåtande från etisk kommitté. Särskilt
ansökningsformulär krävs inte. 

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 30 april under adress Dag-
mar Ferbs minnesfond, c/o Peter Gun-
vén, Radiumhemmet, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna, 171 76 Stock-
holm. Ytterligare upplysningar lämnas
via e-post: peter.gunven@karolinska.se

Svenska privatläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum lördagen den 5
maj, kl 09.00, på Berns Hotel, Stock-
holm.

Enligt föreningens stadgar äger även
andra föreningsmedlemmar än fullmäk-
tige rätt att närvara och yttra sig vid mö-
tet. Observera att endast utsedd dele-
gat/suppleant äger rösträtt på fullmäk-
tigemötet.

Fullmäktigemötet föregås av en efter-
utbildningsdag den 4 maj.

■ kalendarium
Jönköpings Läkaresällskap, 87:e veten-
skapliga mötet, torsdagen den 19 april,
kl 17.30, Qulturum, Hus B4, Länssjuk-
huset Ryhov
Rättspsykiatri – vård eller straff?
Föreläsare: Per Algot Thorslund
För ytterligare information, kontakta
e-post: henrik.stjernman@lj.se

Svenska Läkaresällskapet, Lennander-
föreläsning den 24 april, kl 17.30, Klara
Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Åsa Melhus: Antibakteriella egenskaper
hos guld och silver
För ytterligare information, kontakta
Christina Plöen, tel 08-440 88 74,
e-post: christina.ploen.sls.se

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland och Akademiska Föreningen,
föreläsning tisdagen den 24 april, kl
19.00, Nationernas Hus, Ågatan 55, Lin-
köping
Irene Sjögren: Nils Rosén och Carl Lin-
naeus – pedagogiska parhästar vid me-
dicinska fakulteten i Uppsala
Entréavgiften är 40 kr för icke medlem i
Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland eller Akademiska Föreningen

Försäkringsmedicinska Sällskapet
(FMS), vårmöte torsdagen den 26 april,
kl 17.00, AFA, Klara Södra Kyrkogata 18,
Stockholm
Dagens ämne är utredningen «Besluts-
stöd vid sjukskrivning», som Socialsty-
relsen och Försäkringskassan har gjort
på uppdrag av Socialdepartementet
Program
17.00 Samling
17.30 Jan Larsson, Christer Olofsson:
Sjukskrivning som en del i den medicin-
ska behandlingen
19.00 Diskussion och sammanfattning
Anmälan: Före den 20 april per e-post:
bengt.samuelsson@trygghansa.se 
Deltagaravgiften är 100 kr för medlem-

mar, 300 kr för icke medlemmar
Ytterligare information lämnas av Pelle
Netz, e-post: pelle.netz@telia.com

Svenskt forum för integrativ medicin:
Medicinsk mångfald – vetenskap och
beprövad erfarenhet i en pluralistisk
hälso- och sjukvård, internationell kon-
ferens tisdagen den 29 maj, Linköping
För ytterligare information, se
‹www.sfim.se›

Basal laparoskopi, kurs för för kirurger
och operationssköterskor som börjat
med laparoskopiska ingrepp, onsdagen
den 30 maj, DEMC, Södersjukhuset,
Stockholm
Program
08.00 C Söderlund, G Ristner: Introduk-
tion
08.15–09.30 C Söderlund: Den laparo-
skopiska tekniken. Komplikationer
09.45–10.30 S Linder: Akut buk, append-
ektomi
10.40 S Ahlengärd: Lagar, förordningar
och etik vid användning av försöksdjur
11.30 Lunch
12.00 T Hauss, F Teo: Instrumentge-
nomgång, utrustning
T Svensson: Genomgång av videostapel,
kamera
12.30 Praktiska övningar på försöksdjur
Handledare: C Söderlund, L Engström, S
Linder, A Sondén, G Ristner
16.30 C Söderlund: Galloperation. »Den
svåra gallan« (video). Koledokussten
T Hauss, F Teo, T Svensson: Instrument-
genomgång, övrig utrustning samt me-
dicinteknisk säkerhet för sjuksköter-
skor
17.15–18.00 C Söderlund: Avslutande
genomgång, repetition av det viktigaste
inom laparoskopisk säkerhet, kolecyst-
ektomi, appendektomi
Anmälan, som är bindande, görs senast
12 dagar före kursstart till Gunilla Rist-
ner, DEMC, Södersjukhuset, 118 83
Stockholm, fax 08-616 19 45
Ansökningsblankett finns att hämta via
‹www.svenskkirurgi.se›
För ytterligare information, kontakta
Claes Söderlund, tel 08-616 23 29, 08-
718 44 98 eller se
‹www.svenskkirurgi.se›

Avtackningssymposium för professor
S Bertil Olsson med anledning av hans
förestående pensionering, torsdagen
den 31 maj, kl 09.30–15.00, aulan, Uni-
versitetssjukhuset i Lund
Moderator: Johan Brandt
Inledning: Roland Andersson
Föreläsare: Jan P Amlie, A John Camm,
Nils Edvardsson, John Godtfredsen och
Lars Rydén

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se

Utlysning av anslag
till cancerforskning

SPLFs fullmäktigemöte 2007
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För information och anmälan, kontakta
Monica Magnusson, e-post:
monica.magnusson@med.lu.se eller tel
046-17 35 18, fax 046-15 78 57
Deltagandet är kostnadsfritt, men an-
mälan krävs

XXXVIII Nordic meeting of gastroentero-
logy, June 6–9, Nordica Hotel, Reykja-
vík
For further information, see
‹http://skraning.iii.is/gastro2007›

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
secondary prevention. Other cancers
associated with melanoma. Future
development in diagnosis and treat-
ment?
Program
Morning session: CMM epidemiology,
diagnosis and treatment
Afternoon session: Familial melanoma
and genetics
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
Klinker, 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

The international XIX Puijo symposium:
Physical activity, muscle metabolism
and insulin resistance, June 27–29, Kuo-
pio, Finland
For further information, see
‹www.uku.fi/conf/puijo›

Behandling av långvarig smärta (30
högskolepoäng), distanskurs på halvfart
höstterminen 2007–vårterminen 2008
med två–tre obligatoriska träffar i Umeå
Arrangör: Rehabiliteringsmedicin, in-
stitutionen för samhällsmedicin och re-
habilitering, Umeå universitet
Förkunskaper: Läkar-, psykolog-, sjuk-
gymnast-, sjuksköterske-, tandläkar-,
arbetsterapeut- eller socionomexamen
Kursen ger en neurobiologisk bakgrund
till långvariga smärttillstånd med för-
djupade kunskaper om diagnostik och

behandling. Den har ett rehabiliterings-
avsnitt där validerade metoder för 
teamorienterad rehabilitering vid lång-
varig smärta genomgås och ett veten-
skapsteoretiskt avsnitt med kritisk
granskning av metoder för att lindra
långvarig smärta. Kvalitetssäkring ingår
även. Kursen avslutas med en uppsats
(15 högskolepoäng). Ingen kursavgift
tas ut
För ytterligare information, se
‹www.umu.se/communitymedicine/
medrehab/› eller kontakta Maria By-
lund, tel 090-785 69 97, e-post:
maria.bylund@rehabmed.umu.se
Ansökningsblankett kan hämtas via
‹www.umu.se›

Andrologi, fristående kurs (7,5 högskole-
poäng, två terminer) med start hösten
2007 i arrangemang av RFSU och Ersta
Sköndal högskola
Kursen riktar sig inte enbart till läkare
utan även andra yrkesgrupper är väl-
komna
Kursen ger en grundläggande kunskap
om mannen och hans sexualitet. Den tar
bl a upp basal andrologi, sexualfysiologi,
sexualmedicin och metodik, dvs hur
man möter och behandlar mäns frågor
och problem. Kursen syftar till att ge
kunskaper om mannen såväl teoretiskt
som kliniskt, ur både ett medicinskt och
psykologiskt perspektiv
För ytterligare information, kontakta
Suzanna Boman, tel 08-692 07 86, Ma-
ria Tilly, tel 08-692 07 85, eller se
‹www.rfsu.se›
Sista anmälningsdag är den 1 juni

Rehabiliteringspedagogik, Internetkurs
på halvfart (15 högskolepoäng) höstter-
minen 2007 för läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster, socionomer, arbetstera-
peuter och andra som arbetar med lång-
tidssjukskrivna i grupp, arrangerad av
Certec (avdelningen för rehabiliterings-
teknik), LTH, Lunds universitet
Kursledare: Gunilla Brattberg
Kursen är inriktad på hur man med pe-
dagogiska gruppsamtal på ett kostnads-
effektivt sätt kan rehabilitera långtids-
sjukskrivna  människor tillbaka till akti-
va liv. Under kursen förmedlas erfaren-
heter från 15 års gruppverksamhet med
smärtpatienter och personer med ut-
mattningssyndrom
Anmälningsblankett kan hämtas via
‹www.lth.se/utbildning/frikurs/ (kurs-
beteckning TNS131)
Kursen är avgiftsfri. Sista anmälnings-
dag är den 1 juni
För ytterligare information, kontakta
Lena Leveen, tel 046-222 46 95, e-post:
lena.leveen@certec.lth.se

Hjärntumördagar – state of the art,
30–31 augusti, Scandic Hasselbacken,
Hazeliusbacken 20, 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 såsom
mobiltelefoner och nya framsteg i tera-
pin av maligna gliom
För ytterligare information, kontakta
Monica Sandström, tel 090-785 28 55,
e-post:
monica.sandstrom@onkologi.umu.se 
Deltagandet är kostnadsfritt

FLISA 2007, konferens 17–19 september,
Ronneby Brunn
Tema: Sjöräddning och samverkan
För ytterligare information, se
‹www.flisa.nu›

Psykoterapeutisk behandling vid bipo-
lär sjukdom hos unga, utbildningsdagar
2–3 oktober, Lund
Medverkande: Julie Carbray och Amy
West, Pediatric Mood Disorder Clinic,
Chicago
För ytterligare information, program
och anmälan, se 
‹www.lthalland.se/bipolar›

Lokalanestesi, blockadteknik och smärt-
behandling, fri SK-kurs för ST-läkare,
anordnad på uppdrag av Svensk för-
ening för anestesi och intensivvård
(SFAI), 12–16 november, Universitets-
sjukhuset i Örebro
Kursen vänder sig i första hand till ST-
läkare i anestesiologi
Kursledare: Titti Thorén
Kurssekreterare: Ragnar Bäckström
Innehåll: Nociceptiv smärta, uppkomst
och kontrollmekanismer. Lokalaneste-
tika, fysikokemiska egenskaper, farma-
kologi och humantoxikologi. Spinala
opioider. Epiduralanestesi. Spinalanes-
tesi. Kombinerad spinal–epiduralanes-
tesi. Perifera blockader inklusive pati-
entdemonstration och simulatorövning. 
Regional anestesi inom obstetriken.
Komplikationer vid regional anestesi.
Spinal smärtmodulering. Postoperativ
smärta och dess behandling. Problemet
kvarstående smärta efter kirurgi
För ytterligare upplysningar och anmä-
lan, kontakta Ing-Marie Dimgren, tel
019-602 11 21, fax 019-12 74 79, e-post: 
ing-marie.dimgren@orebroll.se
Sista anmälningsdag är den 1 maj
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