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■ nytt om namn

Per-Anders Abrahamsson har utsetts
till generalsekreterare för European

Association of Urology
(EAU). Det var vid
EAUs årliga möte i Ber-
lin som en enhällig ge-
neralförsamlig utsåg
honom att leda organi-
sationen de kommande
fyra åren.
Per-Anders Abrahams-

son är professor och verksamhetschef
vid urologiska kliniken, Universitets-
sjukhuset MAS, och forskargruppschef
vid medicinska fakulteten, institutionen
för kliniska vetenskaper i Malmö.

Medicinska fakultetsstyrelsen vid
Lunds universitet har som docenter an-
tagit Casimiro Castillejo-López i mo-
lekylär genetik, Peter Hagell i vårdve-
tenskap, Anders Halling i allmänmedi-
cin, Johan Holm i kardiologi, Sören
Höjgård i hälsoekonomi och Karin Le-
andersson i immunologi.

Valentina Dumitrescu, Borås, 52 år,
död 22 mars
Tore Hofman-Bang, Stockholm, 97 år,
död 5 april
Eva Malmqvist, Norrköping, 82 år, död
14 mars
Tolle Theve, Stockholm, 79 år, död 29
mars

Svenska psykiatriska föreningen har föl-
jande styrelse 2007: Christina Spjut
(ordförande), Liselotte Risö Berger-
lind (vice ordförande), Hans-Peter
Mofors (sekreterare), Tove Gunnars-
son (vetenskaplig sekreterare), Dan
Gothefors (facklig sekreterare), Rolf
Adolfsson (riksstämmoansvarig), Jo-
han Lundberg (adjungerad ST-repre-
sentant), Olle Hollertz (skattmästare)
och David Eberhard (redaktör).

■ disputationer
20 april, medicin, ssk yrkesmedicin, Gö-
teborgs universitet: Working technique
during computer work: Associations
with biomechanical and psychological
strain, neck and upper extremity mus-
culoskeletal symptoms (Agneta Linde-
gård Andersson). Fakultetsopponent:
Gunvor Gard.

25 april, allmänmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 13.00, sal 215, Alfred Nobels
allé 12: Self-reported health among im-
migrants from the former Soviet union.
Quantitative and qualitative studies in
Sweden (Yulia Blomstedt). Fakultetsop-
ponent: Mark Luborsky, USA.

26 april, mikrobiologi, Uppsala univer-
sitet, kl 10.00, sal B7:101a, BMC, Husar-
gatan 3: Receptor interactions between
pathogenic bacteria and host cells (Lena
Lövkvist). Fakultetsopponent: Heiko
Herwald.

26 april, medicin, Uppsala universitet,
kl 09.15, Robergsalen, ingång 40, Akade-
miska sjukhuset: Genetical and clinical
studies in Wilson’s disease (Erik Wal-
denström). Fakultetsopponent: Peter
Ferenci, Österrike.

26 april, medicinsk cellbiologi, Karolin-
ska institutet, kl 09.30, Leksellsalen,
T3:02, Eugeniahemmet, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: SNAP-25
and Cdk5 as exocytotic regulators: Con-
sequences for synaptic function and in-
sulin release (Jenny Johansson). Fakul-
tetsopponent: Nils Brose, Tyskland.

26 april, molekylär genetik, Karolinska
institutet, kl 09.00, farmakologens före-
läsningssal, Nanna Svartz väg 2: Novel
extrahepatic P450 enzymes with em-
phasis on the tumor specific CYP2W1
(Maria Karlgren). Fakultetsopponent:
David J Waxman, USA.

26 april, experimentell medicin, Lunds
universitet, kl 09.15, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan
19: Central projections of sensory inner-
vation of cranial vessels (Yi Liu). Fakul-
tetsopponent: Hans Hultborn, Dan-
mark.

27 april, medicin, Umeå universitet, kl
09.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: Fat cell insu-
lin resistance – an experimental study
focusing on molecular mechanisms in
type 2 diabetes (Frida Renström). Fa-
kultetsopponent: Anna Krook.

27 april, radiologi, Uppsala universitet,
kl 09.15, Grönwallsalen, ingång 70, Aka-
demiska sjukhuset: Assessment of 
atherosclerosis by whole-body magnetic
resonance angiography (Tomas Han-
sen). Fakultetsopponent: Björn Fager-
berg.

27 april, radiologi, Uppsala universitet,
kl 13.15, Grönwallsalen, ingång 70, Aka-
demiska sjukhuset: Assessment of body
composition using magnetic resonance
imaging (Joel Kullberg). Fakultetsoppo-
nent: Tomas Gustavsson.

27 april, immunbiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.30, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Intercellular protein transfer and
regulation of inhibitory NK receptor ac-
cessibility (Katja Andersson). Fakultets-
opponent: Francesco Colucci, England.

27 april, kirurgi, Karolinska institutet,
kl 09.00, aulan, Södersjukhuset: Human
colorectal cancer: experimental staging
and therapeutics (Kjell Dahl). Fakul-
tetsopponent: Gudrun Lindmark.

27 april, obstetrik och gynekologi, Karo-
linska institutet, kl 13.00, aulan, Dande-
ryds sjukhus: Aspects on chronic stress
and glucose metabolism in women with
recurrent vulvovaginal candidiasis and
in women with localized provoked vul-
vodynia (Sophia Ehrström). Fakultets-
opponent: Ian Milsom.

27 april, medicinsk genetik, Karolinska
institutet, kl 13.00, Rolf Lufts audito-
rium, L1:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Genetic characteriza-
tion of hematological malignancies with
focus on mantle cell lymphoma (Emma
Flordal Thelander). Fakultetsopponent:
Anne Kallioniemi, Finland.

27 april, experimentell onkologi, Karo-
linska institutet, kl 10.00, Radiumhem-
mets föreläsningssal, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: On the pro-
apoptotic signaling induced by interfe-
ron-alpha (Linn Hjortsberg). Fakultets-
opponent: Thomas Decker, Österrike.

27 april, allergivetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.00, Atriumsalen, Nobels
väg 12B: Nitric oxide and eicosanoids:
significance and interactions during
antigen-induced responses in peripher-
al lung tissue (Anna-Karin Larsson). Fa-
kultetsopponent: Rolf Andersson.

27 april, vaskulär fysiologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, hörsalen, plan 4, No-
vum, Karolinska Universitetssjukhuset
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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.
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Huddinge: New insights into the control
of small artery function in human
pregnancy and estrogen receptor β
knockout mice (Leanid Luksha). Fakul-
tetsopponent: Michael Mulvany, Dan-
mark.

27 april, onkologi/experimentell onko-
logi, Karolinska institutet, kl 09.00, au-
lan, Stockholms sjukhem: Corticoste-
roids in advanced cancer: epidemiology,
symptom relief and patient experiences
(Staffan Lundström). Fakultetsoppo-
nent: Peter Daneryd.

27 april, öron-, näs- och halssjukdomar,
Linköpings universitet, kl 09.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Health and well-
being of children and young adults in re-
lation to tonsil surgery (Elisabeth Erics-
son). Fakultetsopponent: Ingemar
Månsson.

27 april, oftalmologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, föreläsningssal 1, Drott-
ning Silvias barn- och ungdomssjukhus:
Orthoptic findings and visual fixation in
children in general and in children with
surgically treated  hydrocephalus (Eva
Aring). Fakultetsopponent: Agneta Ryd-
berg.

27 april, barn- och ungdomspsykiatri,
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Autism syndromes in three
behavioural phenotype conditions. A
clinical psychiatric study of 76 indivi-
duals with Möbius sequence, CHARGE
syndrome, and oculo-auriculo-vertebral
spectrum (Maria Johansson). Fakultets-
opponent: Jeremy Turk, England.

27 april, cell- och molekylärbiologi,
Lunds universitet, kl 09.15, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum, Sölve-
gatan 19: The role of phosphodiesterase
3B in energy metabolism (Emilia Muda-
Trzebiatowska). Fakultetsopponent:
Tore Bengtsson.

27 april, urologi, Lunds universitet, kl
13.00, Jubileumsaulan, ingång 59, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: The
impact of genetic, environmental and
life-style factors on male reproductive
function (Jonas Richthoff ). Fakultets-
opponent: Jan-Erik Damber.

28 april, klinisk immunologi, Uppsala
universitet, kl 09.00, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Mechanisms and thera-
peutic interventions of instant blood-

mediated inflammatory reaction 
(IBMIR) (Helena Johansson). Fakul-
tetsopponent: Tomas Lindahl.

28 april, neurofysiologi, Lunds univer-
sitet, kl 10.00, Segerfalksalen, Wallen-
berg Neurocentrum, Sölvegatan 19: An
associative memory trace in the cere-
bellar cortex (Dan-Anders Jirenhed).
Fakultetsopponent: Paul Dean, Eng-
land.

3 maj, klinisk kemi, Lunds universitet,
kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, Sölvegatan 19: Beta-
amyloid, tau-protein and cystatin C in
the pathophysiology of Alzheimer’s dis-
ease (Maj-Linda Bardhyl Selenica). Fa-
kultetsopponent: Niels Heegard, Dan-
mark.

Stockholms läkarförenings understöds-
fond delar ut följande fondmedel:

Penningunderstöd till behövande lä-
kare som är medlemmar i föreningen
och framlidna läkares anhöriga. Till
egenhändigt skriven ansökan skall bifo-
gas kopia av självdeklaration samt övri-
ga handlingar som sökanden önskar
åberopa.

Resebidrag till läkare under utbild-
ning (ej uppnådd specialistkompetens)
som bidrag för resor till kongresser,
symposier och liknande utanför Sverige.
Förtur ges till fackligt engagerade lä-
kare. Medlemskap i Stockholms läkar-
förening är ett krav. Sökanden kan be-
viljas bidrag om maximalt 10 000 kr. 
Stipendiet utbetalas efter att reseberät-
telse inkommit till styrelsen. Till egen-
händigt skriven ansökan skall bifogas
handlingar som sökanden önskar åbe-
ropa.

Ansökan om fondmedel skall vara
Stockholms läkarförening, Box 5610,
114 86 Stockholm, tillhanda senast den
10 maj 2007.

■ kalendarium
Jönköpings Läkaresällskap, vetenskap-
ligt möte tisdagen den 8 maj, kl 17.30,
aulan, Värnamo sjukhus
Per-Ola Park: Kirurgi utan ärr – utopi
eller verklighet?
För ytterligare information, kontakta
Henrik Stjernman, e-post:
henrik.stjernman@lj.se

SSAI 2007, 2:a skandinaviska anestesi-
mötet, 5–8 september, Göteborg
För ytterligare upplysningar, se
‹www.ssai2007.com›

Svensk förening för obstetrik och
gynekologi, SFOG, årligt möte 20–24
augusti, Luleå
För ytterligare information, program
och anmälan, se ‹www.sfogveckan.se›
Lägre kongressavgift vid anmälan före
den 25 maj

Värkstadskurs, 25–26 september, Stock-
holm
Kursen vänder sig till personer som vill
lära mer om Värkstadskonceptet med
gruppsamtal för rehabilitering av
smärtpatienter
För ytterligare information, kontakta
Gunilla Brattberg, tel/fax 08-33 67 89,
e-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se

Balintgruppledarutbildning med kurs-
start oktober 2007 (en heldag per må-
nad under två år), Centrum för allmän-
medicin (CeFAM) i Stockholm
Målgruppen är allmänläkare med ba-
linterfarenhet, psykoanalytiker och
psykoterapeuter
Kursledning: Anita Häggmark, Lars
Härdelin, Conny Svensson
Kursinnehåll: Psykodynamisk grund-
kunskap, psykosomatik, kunskap om
grupper och organisationer m m. Hand-
ledning av egen balintgrupp
För ytterligare information, se
‹www.allmanmedicin.nu› eller ta kon-
takt per e-post:
anita.haggmark@telia.com
Sista anmälningsdag är den 15 maj

Grundläggande utbildning i kognitiv
psykoterapi startar hösten 2007 i arran-
gemang av Center för Cognitiv Psykote-
rapi och Utbildning i Göteborg 
Den grundläggande utbildningen är en
sammanhållen deltidsutbildning om
sammanlagt 45 universitetspoäng för-
delat över tre terminer. Den innehåller
240 timmar teoretisk utbildning jämte
patient-/klientarbete under handled-
ning. Handledningen omfattar 120 tim-
mar grupphandledning om fyra stude-
rande
Utbildningen är godkänd av IPULS och
fullständig utbildningsbeskrivning
finns att hämta via ‹www.ipuls.se›
(IPULS-nr: 20070106)
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.cognitivterapi.se›

XX International workshop on Helico-
bacter and related bacteria in chronic
digestive inflammation (EHSG), Sep-
tember 20–22, Istanbul, Turkey
For information, contact Ärztezentrale
Med Info, e-mail:
ehsg2007@medacad.org
or see ‹www.helicobacter.org›
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