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■ nytt om namn

Stefan Cajander tillträd-
de den 1 maj tjänsten som
utvecklingschef för patolo-
giska/cytologiska laborato-
riet vid Sunderby sjukhus i
Luleå. Han har tidigare
haft en överläkarbefatt-
ning vid institutionen för
genetik och patologi, Upp-
sala universitet och Akademiska sjuk-
huset.
Vid Universitetssjukhuset MAS, Malmö,
har som underläkare AT förordnats He-
lena Löfgren, Claudia Mallea Lira,
Bianca Ottochian, Peter Lindstedt,
Jonas Dahlberg, Martin Bjurström,
Christian Buttazzoni, Helena Mas-
son, Linda Furuäng och Hannes
Hartman Magnusson.
Per Sandén och Negham Khadim har
anställts som underläkare ST vid medi-
cinkliniken, Länssjukhuset Sundsvall–
Härnösand.
Raj Pandita är sedan den 28 maj för-
ordnad som överläkare i urologi vid kir-
urgiska kliniken, Centralsjukhuset i
Kristianstad.

Kjell Reichenberg har antagits som
docent vid Nordiska högskolan för folk-
hälsovetenskap i Göteborg. Hans forsk-
ningsområde rör psykisk hälsa och livs-
kvalitet hos barn med långvariga sjuk-
domar och deras familjer.

Svensk förening för golfspelande läkare
(Swedish Medical Golf Association,
SMGA) arrangerade 18–19 maj vårgolf
på Elisefarms golfbana i Skåne.
Resultat i klass A:
1. Ingvar Jansson
2. Sten Forsberg
3. Åke Geteryd
Resultat i klass B:
1. Agneta Björkman
2. Gunnel Åkerlund (ledsagare)
3. Ulla Hjortzberg-Nordlund

Vid årsmötet som avhölls i samband
med vårgolfen valdes följande styrelse:
Per Kulling (ordförande), Lars Lund-
blad (sekreterare), Anita Hirsch
(skattmästare), samt Anna Nordgren
och Sven Lindgren (ledamöter).

Läkar-SM och Doctor’s cup går av sta-
peln 7–8 september på Kallfors GK. 
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.smga.se›.

Peter Högberg, Falun, 52 år, död 10 
maj
Rudolf Jester, Sävedalen, 91 år, död 1
maj
Bengt Falk, Stockholm, 92 år, död 12
maj

■ disputationer
15 juni, neurovetenskap, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: On antidepressant effects of 
running and SSRI: focus on hippocam-
pus and striatal dopamine pathways
(Astrid Bjørnebekk). Fakultetsoppo-
nent: Johannes Thome, England.

15 juni, kirurgi, Karolinska institutet, kl
09.00, föreläsningssal B64, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge: As-
pects of participation in sigmoidoscopy
screening for colorectal cancer (Johan-
nes Blom). Fakultetsopponent: Geir
Hoff, Norge.

15 juni, kardiovaskulär medicin, Karo-
linska institutet, kl 09.00, sal Loben,
thoraxkliniken, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Cardioprotective
mechanisms by inhibition of the HMG-
CoA reductase pathway and stimulation
of peroxisome proliferator-activated 
receptors in myocardial ischaemia-re-
perfusion (Aliaksandr Bulhak). Fakul-
tetsopponent: Gerhard Wikström.

15 juni, experimentell medicin, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
sal L8:00, CMM, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Chemokine recep-
tor expression and function in experi-
mental autoimmune neuroinflamma-
tion (Sana Eltayeb). Fakultetsopponent:
Pia Kivisäkk, USA.

15 juni, klinisk neurofysiologi, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Kugelbergsalen,
Neurocentrum, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna: Effects of hypoxia
and antiepileptic drugs on electrophys-
iological properties of CA1 neurons in
hippocampus (Marita Englund). Fakul-
tetsopponent: Staffan Johansson.

15 juni, folkhälsa, Karolinska institutet,
kl 10.00, aulan, plan 2, Norrbackabygg-
naden, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Body size and physical activi-
ty. Epidemiological studies on children
and young adults (Marit Eriksson). Fa-
kultetsopponent: Mikael Fogelholm,
Finland.

15 juni, folkhälsa, Karolinska institutet,
kl 09.00, farmakologens föreläsningssal,
Nanna Svartz väg 2: Mortality  in rural
Vietnam: validity of routine reporting
and experience from a surveillance sys-
tem (Tran Quang Huy). Fakultetsoppo-
nent: Tobias Alfvén, Vietnam.

15 juni, klinisk immunologi, allergi,
transfusionsmedicin, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tom-
tebodavägen 6: Sentinel node based im-
muno-therapy of cancer (Mona Karls-
son). Fakultetsopponent: Mark Dudley,
USA.

15 juni, plastikkirurgi, Karolinska insti-
tutet, kl 10.00, Nanna Svartz auditori-
um, A1:00, Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna: Immediate breast recon-
struction with implants in breast cancer
patients. Aspects of surgical technique,
quality of life and sensibility (Jakob La-
gergren). Fakultetsopponent: Hans
Holmström.

15 juni, klinisk virologi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.30, föreläsningssalen M63,
Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge: Aspects of immune activation in
HIV-1 infection (Piotr Nowak). Fakul-
tetsopponent: Dag Kvale, Norge.

15 juni, logopedi, Karolinska institutet,
kl 10.00, föreläsningssal Månen, Alfred
Nobels allé 8, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge: Speech, voice, lan-
guage and cognition in individuals with
spinocerebellar ataxia (SCA) (Ellika
Schalling). Fakultetsopponent: Nicholas
Miller, England.

15 juni, neurovetenskap, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, konferensrummet
NVS, plan 4, Novum: Intracellular dy-
namics of Alzheimer disease-related
proteins (Alexandra Selivanova). Fakul-
tetsopponent: Katarina Bedecs.

15 juni, toxikologi, Karolinska institutet,
kl 09.15, sal Rockefeller, Nobels väg 11:
Characterization of biotransformation
systems in human cells: focus on stem
cells and their progeny (Therese Söder-
dahl). Fakultetsopponent: Olavi Pelko-
nen, Finland.

15 juni, patologi, cytologi, experimentell
patologi, Karolinska institutet, kl 09.00,
föreläsningssal R8:00, Cancer Centrum
Karolinska, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Regulation of insulin-
like growth factor-1 receptor expression
and signaling (Radu Vasilcanu). Fakul-
tetsopponent: Andrea Morrione, USA.
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15 juni, klinisk kemi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset: Characterization of
non-coding mRNA in Epstein-Barr vi-
rus (Åsa Isaksson). Fakultetsopponent:
Catharina Svensson.

15 juni, fysiologi, Göteborgs universitet,
kl 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Acade-
micum, Medicinaregatan 3: The role of
maternal nutrition and hormones in the
regulation of placental nutrient trans-
port and fetal growth (Nina L Jansson).
Fakultetsopponent: Colin Sibley, Eng-
land.

15 juni, obstetrik och gynekologi, Lunds
universitet, kl 13.00, föreläsningssalen,
avd för obstetrik och gynekologi, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: Brain-
sparing circulation in growth-restricted
human fetuses (Jing Fu). Fakultetsop-
ponent: Torvid Kiserud, Norge.

15 juni, molekylär medicin, Lunds uni-
versitet, kl 08.30, patologens föreläs-
ningssal, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö: Transcriptional regulation by
hypoxia-inducible factors in tumor cells
(Tobias Löfstedt). Fakultetsopponent:
Amato Giaccia, USA.

15 juni, molekylär och cellulär fysiologi,
Lunds universitet, kl 09.15, föreläs-
ningssalen, CRC, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: Pathophysiology and 
treatment of defective insulin secre-
tion in diabetes (Anders Rosengren).
Fakultetsopponent: Claes Wollheim,
Schweiz.

15 juni, neurobiologi, Lunds universitet,
kl 09.15, Segerfalksalen, BMC: Long-
term neurogenesis after stroke in the
adult rat brain (Pär Thored). Fakultets-
opponent: Hans-Georg Kuhn.

16 juni, anestesiologi och intensivvård,
Lunds universitet, kl 09.00, konferens-
lokalen, plan 15, hus D, BMC, Sölvegatan
19: Pain following surgery: manage-
ment, outcome, and prediction (Åsa
Rudin). Fakultetsopponent: Pierre
Åman.

16 juni, neurobiologi, Lunds universitet,
kl 09.15, Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum: Communication break-
down: synaptic dysfunction in Hunting-
ton’s disease (Ruben Smith). Fakultets-
opponent: Jang-Ho Cha, USA.

Vår kunskap om IT-historien handlar i
första hand om den tekniska utveckling-
en. Nu vill Tekniska museet, Dataför-
eningen i Sverige och Kungl Tekniska
Högskolan (KTH) bredda och fördjupa
bilden och i det gemensamma doku-
mentations- och kunskapsuppbygg-
nadsprojektet »Från matematikmaskin
till IT« är det användningen av tekniken
som står i fokus.

Vi uppmanar nu dig som varit med om
datoriseringen av vården någon gång
under perioden 1950–1980 att skriva om
dina minnen och erfarenheter och om
hur du uppfattat de förändringar du va-
rit med om. Vi hoppas också att du vill
berätta mera om dig själv, om din bak-
grund, din väg in i yrket och om ditt liv
vid sidan av yrkesarbetet. Projektet
stöds av Riksbankens Jubileumsfond
och Marcus och Amalia Wallenbergs
minnesfond.

Om du har frågor är du välkommen
att höra av dig till projektadministratör
Åsa Hiort af Ornäs, tel 0706-12 02 52,
e-post: asa.hiortafornas@dfs.se
För ytterligare information om projek-
tet, se ‹www.dfs.se/ithistoria› eller
‹www.tekniskamuseet.se›.

Skicka ditt bidrag senast den 30 sep-
tember till intendent Peter du Rietz,
Tekniska museet, Box 27842, 115 93
Stockholm, e-post: 
peter.durietz@tekniskamuseet.se

De insamlade berättelserna kommer
tillsammans med projektets övriga do-
kumentationsmaterial att förvaras i
Tekniska museets arkiv och finnas till-
gängligt för forskare, studenter och
andra.

■ kalendarium
Kris- och Traumacentrum, jubileumsse-
minarium 14–15 september, City Confe-
rence Centre, Folkets Hus, Stockholm
Tema: Psykotrauma och dissociation,
bortom det posttraumatiska stressyn-
dromet. Teoretiska och kliniska impli-
kationer
Inbjudna gästföreläsare: Bessel A Van
der Kolk, USA, Ellert R S Nijenhuis, Ne-
derländerna, Etzel Cardeña, Lund
För ytterligare information, preliminärt
program och anmälningsformulär, se
‹www.krisochtraumacentrum.se› eller
kontakta konferenssekreteraren per tel
08-655 79 31
Antalet platser är begränsat
Lägre deltagaravgift vid anmälan före
den 27 juni

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

Virus vid reumatiska sjukdomar – orsak
till eller orsak av? Vidareutbildningsdag
fredagen den 29 september, Läppstiftet
konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg, i
arrangemang av Västsvenska Reumato-
logsällskapet
Program
09.00 T Bremell, M Bokarewa: Introduk-
tion
09.05 A Tarkowski: Reumatiska sjukdo-
mar orsakade av virus
09.30–10.00 M Magnusson: Vilka be-
ståndsdelar av viruset leder till artrit?
Hur medieras den i så fall?
10.30 M Lindh: Hur kan virologi i labo-
ratoriet hjälpa reumatologer i deras ar-
bete?
11.15 M Bokarewa: Falldiskussion
11.45 Lunch
13.00 K Eriksson: Virus och immunsy-
stemet
13.45–14.30 I Gjertsson: Kan virus an-
vändas i reumatologens tjänst?
15.00 M Bokarewa: Falldiskussion
16.00–16.15 Diskussion och avslutning
Anmälan görs senast den 24 september
per e-post: maj.jonnestedt@vgregion.se
eller fax 031-82 87 45. Lämna uppgift
om namn, arbetsplats, telefonnummer
och eventuell specialkost
För ytterligare information, kontakta
Maj Jonnestedt, tel 031-342 33 78

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 hälsorisker 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 kontakta
Åke Reimer, tel 0708-94 32 68, e-post:
ake.reimer@telia.com
Sista anmälningsdag är den 30 juni

Kurs i laparoskopisk kolorektalkirurgi,
5–9 november, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset/Östra, Göteborg (IPULS-
nr 20070137)
För ytterligare information, kontakta
Christel Nilsson, tel 031-343 44 26,
e-post: christel.nilsson@vgregion.se 
eller se ‹www.ipuls.se›
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