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■ nytt om namn

Tuire Toivanen, psykiater, allmänläka-
re och företagsläkare, har av Sveriges

kvinnliga läkares för-
ening utsetts till årets
KLFare. Hon belönas
för sitt mångåriga arbe-
te på Röda Korsets
Center för torterade
flyktingar, RKC, och då
särskilt med fokus på
rehabilitering av kvin-

nor. Priset består av ett diplom och 
10 000 kr.

Till årets hedersmed-
lem utsågs JämO Claes
Borgström med följan-
de motivering: »En gläd-
jekälla och maktfaktor
med djup förståelse, in-
sikt och kunskap i arbe-
tet för ett rättvist och
modernt samhälle. En
tydlig, fräck och oumbärlig röst för jäm-
ställdhet i den offentliga debatten.«

Stefan Seregard, adjungerad professor
i oftalmologi och klinikchef vid S:t Eriks
ögonsjukhus i Stockholm, har utnämnts

till professor i klinisk
oftalmologi vid Karo-
linska institutet från
och med den 1 april.

Han blev specialist-
kompetent i ögonsjuk-
domar och klinisk pato-
logi 1991 och övertog
1995 riksansvaret för

ögononkologi och diagnostisk ögonpa-
tologi. Efter disputationen 1995 har den
fortsatta forskningen i huvudsak varit
inriktad mot kliniska, epidemiologiska,
molekylärbiologiska och psykosociala
studier av intraokulärt och konjunkti-
valt malignt melanom.

Stefan Seregard är vice ordförande i
Sveriges ögonläkarförening och tillträ-
der nästa år befattningen som general-
sekreterare för det europeiska ögonlä-
karsällskapet (SOE).

Helena Norrgren, Halmstad, 95 år, död
22 april
Olof Sunnegårdh, Piteå, 60 år, död 31
mars
Kjell Årström, Karlstad, 70 år, död 12
mars

■ disputationer
16 maj, rättsmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius väg
8: Toxicological studies of opiate-
related death (Joakim Strandberg). Fa-
kultetsopponent: Derrick Pounder,
Skottland.

16 maj, medicinsk cellbiologi, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Berzeliussa-
len, ingång 65, Universitetssjukhuset i
Linköping: Pro- and anti-inflammatory
regulation of β2 integrin signalling in
human neutrophils (Veronika Patcha
Brodin). Fakultetsopponent: Emanuelle
Caron, England.

16 maj, medicin, Lunds universitet, kl
13.15, Segerfalksalen, Wallenberg Neu-
rocentrum, BMC: Immunoregulatory
differences between adult onset type 1
diabetes and latent autoimmune diabe-
tes in adults (LADA) (Magnus Hillman).
Fakultetsopponent: Jørn Nerup, Dan-
mark.

16 maj, patologi, Lunds universitet, kl
13.00, föreläsningssalen, patologiska av-
delningen, Universitetssjukhuset i
Lund: Glioblastoma multiforme in the
microscope: diagnostic features of im-
portance for prognosis and treatment
(Annette Persson). Fakultetsopponent:
Claes Nordborg.

16 maj, urologi, Lunds universitet, kl
09.00, aulan, CRC, ingång 72, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö: Environ-
mental contaminants and sperm Y:X
chromosome ratio. Impact of androgen-
and dioxin-related effects in vivo and in
vitro (Tarmo Tiido). Fakultetsoppo-
nent: Jorma Toppari, Finland.

18 maj, öron-, näs- och halssjukdomar,
Umeå universitet, kl 09.00, sal D, 9 tr,
Tandläkarhögskolan, Norrlands univer-
sitetssjukhus: Effects of plasminogen
deficiency on the healing of tympanic
membrane perforations (Annika Hans-
son). Fakultetsopponent: Magnus von
Unge.

18 maj, infektionssjukdomar, Uppsala
universitet, kl 09.15, Enghoffsalen, in-
gång 50, Akademiska sjukhuset: Barto-
nella infections in Sweden: clinical in-
vestigations and molecular epidemiolo-
gy (Christian Ehrenborg). Fakultetsop-
ponent: Gunnar Sandström.

18 maj, molekylärmedicin/genterapi,
Lunds universitet, kl 09.00, Segerfalksa-
len, Wallenberg Neurocentrum, BMC,

Sölvegatan 17: Diamond–Blackfan ane-
mia: erytropoiesis lost in translation
(Johan Flygare). Fakultetsopponent:
Johnson M Liu, USA.

18 maj, medicin, Lunds universitet, kl
13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neu-
rocentrum, BMC, Sölvegatan 17: Bone
health and cardiovascular risk in hypo-
pituitary patients on complete hormone
replacement, including GH (Helene
Holmer). Fakultetsopponent: Steven W
J Lamberts, Nederländerna.

18 maj, medicinska njursjukdomar,
Lunds universitet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, Optimahuset, Universitets-
sjukhuset i Lund: Diagnostic and pro-
gnostic aspects of anti-neutrophil cyto-
plasmic antibodies in systemic vasculi-
tis (Daina Selga). Fakultetsopponent: M
R Daha, Nederländerna.

23 maj, kirurgi, Karolinska institutet, kl
09.00, Rolf Luft auditorium, L1:00, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Solna:
Nipple-sparing subcutaneous mast-
ectomy and immediate reconstruction
with implants in breast cancer (Kristinn
P Benediktsson). Fakultetsopponent:
Hans Nettelblad.

24 maj, medicinsk strålningsbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.30, Radium-
hemmets föreläsningssal, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Ultra-
sound, ions, and combined modalities
for increased local tumour cell death in
radiation therapy (Annica Jernberg).
Fakultetsopponent: Ingela Turesson.

24 maj, socialmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 13.00, aulan, plan 2, Norrbacka,
Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na: Paediatric burn injuries in Cape
Town, South Africa. context, circum-
stances and prevention barriers (Ashley
van Niekerk). Fakultetsopponent: Elisa-
beth Towner, England.

25 maj, barn- och ungdomspsykiatri,
Umeå universitet, kl 13.00, sal B, 9 tr,
Tandläkarhögskolan, Norrlands univer-
sitetssjukhus: Recovery from adoles-
cent onset anorexia nervosa: a longitu-
dinal study (Karin Nilsson). Fakultets-
opponent: Lauri Nevonen.

25 maj, obstetrik och gynekologi, Umeå
universitet, kl 13.00, sal D, 9 tr, Tandlä-
karhögskolan: Effect of neuroactive ste-
roids  on the recombinant GABAA re-
ceptor in Xenopus oocyte (Mozibur
Rahman). Fakultetsopponent: Bjarke
Ebert, Danmark.

meddelanden Redaktör: Carin Jacobsson 
tel 08-790 34 78
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Tuire Toivanen utsedd
till årets KLFare

Tuire Toivanen

Claes Borgström

Professorsutnämning

Avlidna



läkartidningen nr 20–21 2007 volym 1041654

25 maj, pediatrisk vetenskap, Karolins-
ka institutet, kl 10.00, föreläsningssalen,
1 tr, Norra Stockholms psykiatri, S:t Gö-
rans sjukhus, Vårdvägen 3: Future doc-
tors. Mental distress during medical
education: cross-sectional and longitu-
dinal studies (Marie Dahlin). Fakultets-
opponent: Reidar Tyssen, Norge.

25 maj, tumörbiologi, Karolinska insti-
tutet, kl 13.30, föreläsningssalen, MTC,
Theorells väg 1: Involvement of evolu-
tionarily plastic regions in cancer asso-
ciated chromosome 3 aberrations (Eva
Darai-Ramqvist). Fakultetsopponent:
David Gisselson.

25 maj, infektionssjukdomar, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Welandersalen,
B4:00, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Antibiotic resistance and an-
tibiotic consumption with focus on
Escherichia coli and Pseudomonas 
aeruginosa (Anna Farra). Fakultetsop-
ponent: Håkan Hanberger.

25 maj, internationell hälsa, Karolinska
institutet, kl 13.00, Rockefellersalen,
Nobels väg 11: The interface between
biomedical and traditional health pract-
ioners in STI and HIV/AIDS care. A
study on intersectoral collaboration in
Zambia (Berthollet Bwira Kaboru). Fa-
kultetsopponent: John Porter, England.

25 maj, medicinsk biokemi, Karolinska
institutet, kl 09.00, sal B64, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge: Stu-
dies on the regulatory roles of choleste-
rol and bile acids (Charlotte Murphy).
Fakultetsopponent: Johan Ericsson.

25 maj, metabolism och endokrinologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, sal M63,
Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge: Dietary effects on gene regula-
tion and function in human adipose 
tissue in obesity (Elisabet Nordström).
Fakultetsopponent: Sven Enerbäck.

25 maj, experimentell medicin, Karo-
linska institutet, kl 09.30, sal 4V, plan 4,
Alfred Nobels allé 8: Immune evasion of
human cytomegalovirus studies of UL18
and US2 function (Claudia Wagner). Fa-
kultetsopponent: Emmanuel Wiertz,
Nederländerna.

25 maj, dermatologi och venereologi,
Linköpings universitet, kl 09.00, Berze-
liussalen, ingång 65, Universitetssjuk-
huset i Linköping: Regulation of UV in-
duced apoptosis in human melanocytes
(Cecilia Bivik). Fakultetsopponent:
Maria Shoshan.

30 maj, medicin, ssk hematologi, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, Lyktan, Kon-
ferenscentrum Wallenberg, Medicina-
regatan 20A: Molecular monitoring of
chronic myeloid leukemia treated with
imatinib mesylate (Yuan Wei). Fakul-
tetsopponent: Marja Ekblom.

■ kalendarium
Jönköpings Läkaresällskap, vårutflykt
torsdagen den 31 maj, samling kl 18.30,
Restaurang Klubbhusgatan 13
Bardskärare och fältskärer – några ned-
slag i kirurgins historia
Föreläsare: Rudolf Schiöler
För ytterligare information, kontakta
Henrik Stjernman, e-post:
henrik.stjernman@lj.se

Mindfulness based stress reduction,
MBSR, kurs 18–23 augusti, Brunnsvik 
Utbildningen leds av Melissa Blacker
och Florence Meleo-Meyer, University of
Massachusetts, USA
Kursen vänder sig till personer som vill
få en djupare kunskap om och förståelse
för MBSR
Ytterligare information lämnas av Ola
Schenström, tel 070-608 50 48, e-post:
ola@mindfulnesscenter.se 

SLIPIs 5:e immunbristmöte, 5–7 septem-
ber, Green Hotel, Tällberg
Program
ONSDAG 5 september
18.00–22.00 Ankomst och samling

TORSDAG 6 september
09.00 Richard Schiff: Mekanismer vid
immunglobulinbehandling
09.45–10.00 Richard Schiff: Immun-
globuliner och prioner, säkerhetsaspek-
ter
10.10–10.40 Jan Palmblad: Neutrope-
nier
11.10 Lennart Hammarström: CVID och
autoimmunitet
11.50 Fallbeskrivningar
12.15 Lunch
13.30 Mats Lekander: Hjärnan och im-
munsystemet
14.20 Anders Åhlin, Vanda Friman:
Autoinflammatoriska tillstånd
15.00–15.10 Information
15.40 Utredning av immunbrist, nya la-
boratoriemetoder. Interaktiv session
16.20 Sólveig Óskarsdottir, Janne Björ-
kander: Nationella kvalitetsregister för
PID
16.40–17.00 Ann Gardulf: Rapport från
European PID Consensus Conference
och ALPI-studien
20.00 Middag

FREDAG 7 september
09.00–10.00 Steven Holland: CGD och
atypisk mykobakterios
10.30 Information
10.40 Janne Björkander: SLIPIs natio-
nella rekommendation om utredning
och behandling av immunbrister
11.10 Fallbeskrivningar
11.40 Information
11.50 SLIPIs årsmöte
12.30–13.15 Lunch
Deltagaravgiften (1 500 kr inkl moms)
inbetalas på pg 38 54 93-2, SLIPI, c/o
Janne Björkander. Ange »Tällberg 5–7
september« på talongen samt deltaga-
rens namn och adress
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Karlis Pauksens, e-post:
Karlis.Pauksens@Akademiska.se, tel
018-611 56 44

Prostatacancer, postgraduatekurs 3–5
oktober, Steningevik Konferens, Mär-
sta, i arrangemang av AstraZeneca On-
kologi. Kursen är certifierad av IPULS
(IPULS-nr 20070148) och rekommen-
deras av Svensk urologisk förening och
Svensk förening för urologisk onkologi
(8 CME-poäng, kategori 2)
Under kursen varvas översiktsföreläs-
ningar med strukturerade falldiskussio-
ner
Kursansvariga: Ola Bratt och Bo Lenner-
näs
Föreläsare: De kursansvariga samt Jan-
Erik Damber, Sten Nilsson, Gunilla Che-
bil och Elisabet Skeppner
Program
Epidemiologi, riskfaktorer och preven-
tion. Ärftlig prostatacancer. Screening.
Diagnostik och stadieindelning. Patolo-
gi. Lokaliserad prostatacancer och lo-
kalt avancerad prostatacancer: aktiv
monitorering. Öppen, laparoskopisk
och robotassisterad radikal prostatekto-
mi. Adjuvant strålbehandling. Extern
radioterapi, doseskalering. Brakyterapi
med lågdosrat och högdosrat. Neoadju-
vant och adjuvant hormonbehandling.
PSA-recidiv. Monoterapi antiandro-
gener. Patienten i fokus vid behand-
lingsval. Metastaserad och hormonre-
fraktär prostatacancer: sekundär hor-
monell behandling. Cytostatika. Nya
strategier. Palliativ extern strålbehand-
ling och isotopbehandling. Bisfosfona-
ter. Ryggmärgskompression. Patienten i
fokus vid palliativ vård
Ytterligare information och anmälan:
Gunilla Jakobsson, AstraZeneca Onko-
logi, tel 070-648 22 1
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