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■ nytt om namn

Wolfram Antepohl tillträdde den 1
april en befattning som studierektor ST

och verksamhetschef för
det nyinrättade studie-
rektorskansliet inom
Landstinget i Östergöt-
land. Han kommer när-
mast från en överläkar-
tjänst vid rehabiliterings-
medicinska kliniken,
Universitetssjukhuset i
Linköping, där han även

fortsättningsvis kommer att arbeta del-
tid.
Vid Centrallasarettet i Växjö har som
ST-läkare anställts Ylva Edenius inom
barn- och ungdomsmedicin samt Ste-
phan Enzenross inom internmedicin
och lungmedicin.
Johan Sörelius, Dan Farahamand och
Fredrik Callsen har förordnats som
ST-läkare inom ortopedi vid Örnskölds-
viks sjukhus.
Simon Lundberg, Fredrik Granholm,
Erika Norman, Jan Kågström, Jan
Stenberg och Ingmarie Petermann
har erhållit tjänster som ST-läkare vid
akutmottagningen, Länssjukhuset
Sundsvall–Härnösand.

AT-läkarna vid Sundsvalls sjukhus har
utsett Klas Sjöström, ST-läkare på
kirurgkliniken, till 2006 års handledare
på sjukhuset. Han får utmärkelsen med
motiveringen: «Årets handledarpris
2006 tilldelas ST-läkare Klas Sjöström
för att han är en bra förebild för oss AT-
läkare. Med humor, trygghet och norr-
ländsk glimt i ögat engagerar han sig i
vårt lärande och vår utveckling långt ut-
över vad tjänsten kräver. Hans små lap-
par med inbjudningar till sin mottag-
ning, hans undervisning av nödvändigt
vetande på akuten, hans pedagogiska
skisser inför operationer och hans vis-
ningar av roliga filmklipp efter många
timmar på jouren är bara några av de
anledningar som gör att vi med glädje
vill ge Klas årets handledarpris.«

Jan Holm, Umeå, 72 år, död 11 april
Åke Holmberg, Täby, 83 år, död 15 april
Olle Kjellgren, Umeå, 86 år, död 26 feb-
ruari
Bertil Mårtensson, Stockholm, 76 år,
död 9 januari

■ disputationer
4 maj, klinisk virologi, Göteborgs uni-
versitet: Oxidant-induced cell death in
lymphocytes: mechanisms of induction
and resistance (Fredrik Bergh Thorén).
Fakultetsopponent: Rolf Kiessling.

10 maj, klinisk immunologi, Göteborgs
universitet, kl 09.00, föreläsningssal
Ivan Ivarsson, Medicinaregatan 3B: 
Regulation of mucosal inflammation by
fibroblasts (Tanya De L Karlson). Fa-
kultetsopponent: Sylvia Pender, Eng-
land.

10 maj, medicinsk cellbiologi, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Linden, in-
gång 65, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Studies on redox-proteins and cy-
tokines in inflammation and cancer
(Akter Hossain). Fakultetsopponent:
Christer Lindqvist, Finland.

11 maj, kirurgi, Umeå universitet, kl
09.00, hörsal B, 9 tr, byggnad 1D, Tandlä-
karhögskolan: Ulcerative colitis – colo-
rectal cancer risk and surveillance in an
unselected population (Jan Lindberg).
Fakultetsopponent: Curt Tysk.

11 maj, obstetrik och gynekologi, Upp-
sala universitet, kl 09.15, Rosénsalen, in-
gång 95, Akademiska sjukhuset: Post-
partum ultrasound (Ajlana Mulic-Lut-
vica). Fakultetsopponent: Torvid Kise-
rud, Norge.

11 maj, klinisk immunologi, allergi och
transfusionsmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, föreläsningssalen, CMM,
L8:00, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Exosomes in immune regula-
tion and allergy (Charlotte Admyre).
Fakultetsopponent: Lucia Mincheva-
Nilsson.

11 maj, internmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, aulan, Danderyds sjuk-
hus: Aphasia in acute stroke (Ann Char-
lotte Laska). Fakultetsopponent: Bent
Indredavik, Norge.

11 maj, kirurgi, Karolinska institutet, kl
09.00, aulan, thoraxkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Methodo-
logical aspects of toe blood pressure
measurements for evaluation of arterial
insufficiency in patients with diabetes
(Hans-Ivar Påhlsson). Fakultetsoppo-
nent: Reinhard Volkmann.

11 maj, demenssjukdomar och kognitiva
störningar, Karolinska institutet, kl
10.00, föreläsningssal 9Q, Månen, Alfred

Nobels allé 8, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge: Functional  neuro-
biology in normal aging, mild cognitive
impairment and Alzheimer’s disease
(Patrizia Vannini). Fakultetsopponent:
Reisa Sperling, USA.

11 maj, farmakologi, Linköpings univer-
sitet, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65,
Universitetssjukhuset i Linköping: The
role of Chlamydia pneumoniae-induced
platelet activation in cardiovascular
disease. In vitro and in vivo studies
(Hanna Kälvegren). Fakultetsopponent:
Kenneth Persson.

11 maj, allmänmedicin, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, sal 2118, hus 2, Arvid
Wallgrens Backe: Hip fracture preven-
tion by screening and intervention of
elderly women in primary health care
(Daniel Albertsson). Fakultetsoppo-
nent: Magnus Karlsson.

11 maj, anestesiologi och intensivvård,
Göteborgs universitet, kl 09.00, hörsal
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Open and closed endo-
tracheal suctioning. Experimental and
human studies (Sophie Lindgren). Fa-
kultetsopponent: Claes Frostell.

11 maj, klinisk fysiologi, Lunds universi-
tet, kl 13.15, rum 2007, plan 2, Dia-
gnostiskt Centrum, Universitetssjukhu-
set MAS, Malmö: Daily physical activity,
body fat and aerobic fitness in children
(Magnus Dencker). Fakultetsopponent:
Claude Marcus.

11 maj, yrkes- och miljömedicin, Lunds
universitet, kl 09.15, föreläsningssal F3,
Universitetssjukhuset i Lund: Expo-
sure, health effects, immunological
markers and biomarkers of susceptibil-
ity among Swedish rubber workers
(Lena S Jönsson). Fakultetsopponent:
Håkan Wallin, Danmark.

11 maj, klinisk medicin, ssk kardiovasku-
lär forskning, Lunds universitet, kl
13.00, universitetsklinikernas aula, in-
gång 35, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö: Heart disease in early type 2
diabetes (Martin Magnusson). Fakul-
tetsopponent: Alan Struthers, Skott-
land.

11 maj, dermatologi och venereologi,
Lunds universitet, kl 09.00, GK-salen,
Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19:
Antimicrobial activites of histidine-rich
glycoprotein and cationic peptides (Vic-
toria Rydengård). Fakultetsopponent:
Birgitta Agerberth.
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12 maj, öron-, näs- och halssjukdomar,
Lunds universitet, kl 11.45, Kulturanato-
men (Gamla Anatomen), Biskopsgatan
7: Visual influences on vestibular com-
pensation and postural control (Anna
Hafström). Fakultetsopponent: Jan
Ygge.

12 maj, kirurgi, Lunds universitet, kl
09.00, föreläsningssal 1, Centralblocket,
Universitetssjukhuset i Lund: Wireless
esophageal pH monitoring: clinical eva-
luation of a new technique (Jörgen
Wenner). Fakultetsopponent: Peter
Funch Jensen, Danmark.

14 maj, folkhälsovetenskap, Umeå uni-
versitet, kl 13.00, sal 135, byggnad 9A,
Norrlands universitetssjukhus: Stroke
in elderly from a gender perspective
(Ulrika Löfmark). Fakultetsopponent:
Cecilia Björkelund.

15 maj, molekylär medicin, Uppsala uni-
versitet, kl 13.15, Rudbecksalen, Rud-
becklaboratoriet, Dag Hammarskjölds
väg 20: Development and application of
triple specific proximity ligation assays
(3PLA) (Edith Schallmeiner). Fakultets-
opponent: Larry Gold, USA.

15 maj, medicinsk mikrobiologi, Lunds
universitet, kl 14.00, föreläsningssalen,
patologiska institutionen, ingång 78,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö:
Survival strategies of the human re-
spiratory pathogen Haemophilus influ-
enzae (Teresia Hallström). Fakultetsop-
ponent: Mogens Kilian, Danmark.

16 maj, medicin, Uppsala universitet, kl
09.15, Enghoffsalen, ingång 50, Akade-
miska sjukhuset: Clinical and experi-
mental studies in chronic myeloid leu-
kemia: Studies of treatment outcome, in
vitro cellular drug resistance and gene
expression (Ulla Olsson-Strömberg).
Fakultetsopponent: Johan Richter.

16 maj, socialmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, aulan, Norrbacka, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna:
Growth in Sweden: Surveillance of
growth patterns and epidemiological
monitoring of secular changes in height
and weight among children and adole-
scents (Bo Werner). Fakultetsopponent:
Lars-Åke Persson.

16 maj, ortopedi, Göteborgs universitet,
kl 09.00, aulan, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset: Knee function after ante-
rior cruciate ligament injury. With 
special reference to muscle power, hop
performance and kinematics during

high-intensity running (Camille Nee-
ter). Fakultetsopponent: Suzanne Wer-
ner.

16 maj, neurologi, Lunds universitet, kl
09.00, föreläsningssal 3, Universitets-
sjukhuset i Lund: Stroke epidemiology
in Southern Sweden. Trends in inci-
dence and survival across two decades
with projection into the future (Björn
Hallström). Fakultetsopponent: Peter
Appelros.

Stiftelsen Läkare mot aids forsknings-
fond ledigförklarar forskningsanslag
om totalt 100 000 kr för studier som syf-
tar till behandling av HIV-infektion el-
ler dess följdtillstånd och till förebyg-
gande åtgärder. Projekt som inkluderar
kliniska behandlingsförsök prioriteras
högt. Stor vikt läggs vid att ansökans ut-
formning håller hög kvalitet. Resebidrag
beviljas ej. Godkännande från etisk
kommitté krävs för att anslag skall kun-
na utbetalas.

Ansökan i 12 exemplar skall vara Stif-
telsen Läkare mot aids forskningsfond
tillhanda senast den 1 juni, kl 15.00,
under adress Box 5610 (Villagatan 5)
114 86 Stockholm. Ansökningsblankett
och ytterligare information finns till-
gänglig via ‹www.aidsfond.se› eller kan
beställas per tel 08-790 33 70. Frågor
besvaras även via e-post:
info@aidsfond.se. Sökande som tidigare
erhållit anslag från Stiftelsen skall ha in-
kommit med redovisning av detta före
eller senast samtidigt med den nya an-
sökan. Redovisningsblanketter finns att
hämta från ‹www.aidsfond.se›.

■ kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala, fö-
reläsningar under Linnéåret 2007, kl
13.30–14.15, Eva Lagervalls väg 8
SÖNDAG 27 maj
Gunilla Ransbo: Beda Hallberg och
Majblomman
SÖNDAG 26 augusti
Yngve Hofvander: Smittkoppor
SÖNDAG 23 september
Eva Nyström: Linnés korrespondens
SÖNDAG 28 oktober
Niklas Dahl: Betydelsefulla genombrott
i genetikens historia
SÖNDAG 25 november
Yngve Hofvander: Linnés apostlar –
hälften dog på de farofyllda resorna.
Varför?
Ingen föranmälan krävs

ST-utbildningsmöte för blivande derma-
tovenereologer, tisdagen den 29 maj,
Scandic Grand Hotel, Örebro
Kursansvarig: Margareta Lirvall i sam-
arbete med SSDV
Kursen är IPULS-registrerad
Program
Margareta Lirvall: Introduktion
11.45 Håkan Mobacken: Viktigt om Ro-
acutan och aknebehandling
12.45 Lunch
14.00 Håkan Mobacken: Den mörka hu-
dens dermatologi
14.45 Eva Tegner: Den mörka hudens
dermatologi (fortsättning)
17.00 Åsa Boström, Eva Johansson, Mar-
gareta Lirvall: ST-information från
SSDV
19.00 Middag 
Ingen kursavgift utgår. Resa och logi be-
kostas av arbetsgivaren
Anmälan görs via ‹www.pdf.nu›  eller till
Eva Fant, Schering-Plough AB, fax 08-
522 215 01

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
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

1st Stockholm arthroscopy conference,
September 6–8
For further information, see
‹www.capioartroclinic.se›
Deadline for registration is May 15

Tropikmedicin för allmänpraktikern, oto-
rinolaryngologi i u-land och i-land,
kursresa till Angola 2–13 oktober
Kursens syfte är att ge basala kunskaper
om vanliga sjukdomar och hälso-
risker i u-landsmiljö, samt att förmedla
aktuell kunskap om ÖNH-sjukdomar
Programmet innefattar föreläsningar,
seminarier och studiebesök och är del-
vis förlagt till Hospital Josina Machel i
Luanda
För ytterligare information, program
och anmälan, se ‹www.nashalsan.se›
under »Kursresa Angola« eller kon-
takta Åke Reimer, tel 0708-94 32 68,
e-post: ake.reimer@telia.com
Sista anmälningsdag är den 30 juni
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