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■ nytt om namn

Kristina Sundquist, distriktsläkare vid
Centrum för allmänmedicin (CeFAM) i
Huddinge, har utsetts till professor i all-
mänmedicin vid Karo-
linska institutet. Hon
disputerade 2003, blev
docent 2005, och har
bl a varit verksam vid
Köpings lasarett, Karo-
linska Universitetssjuk-
huset Huddinge, Lilje-
holmens vårdcentral
och Flemingsbergs vårdcentral, där hon
fortfarande har sin kliniska bas en dag i
veckan.

Mycket av hennes tid ägnas nu åt en
klinisk studie där man ska besvara frå-
gan huruvida tidig primärvårdsinriktad
gruppbehandling är bra och effektiv för
patienter som drabbats av hjärtinfarkt.
Ett annat huvudområde för Kristina
Sundquists forskning är sambanden
mellan ärftlighet och olika sjukdomar. I
en internationellt uppmärksammad
studie har hon tillsammans med fors-
karkolleger visat att risken att drabbas
av kranskärlssjukdom är större om
mamman har sjukdomen än om pappan
har den. I en annan studie slogs även
fast att ärftligheten för stroke också är
kopplad till olika typer av stroke. 

Medicinska fakultetsstyrelsen vid
Lunds universitet har som docenter an-
tagit Pär-Ola Bendahl i medicinsk sta-
tistik, Timothy Resch i kärlkirurgi
samt Povilas Sladkevicius i obstetrik
och gynekologi. 

Sören Juhl Andersen, Karlskrona, 50
år, död 18 april
Elisabeth Dufwa, Stockholm, 63 år,
död 4 juni
Adar Hallén, Stockholm, 85 år, död 18
juni
Sven Kristersson, Helsingborg, 76 år,
död 3 maj
Sven Lokander, Västerås, 88 år, död 22
februari
Rolv P Lund, Mölndal, 90 år, död 20 
februari
Inga von Montgomery-Ohlsson,
Bromma, 86 år, död 8 april
Bengt Wetterdal, Djursholm, 83 år,
död 14 juni
Gösta Öberg, Uppsala, 97 år, död 30
maj

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utly-
ser för tredje gången ett stipendium/
forskningsanslag på 100 000 kr till nå-
gon eller några som genom sin forsk-
ning för utvecklingen framåt inom can-
cerområdet. Vi prioriterar en koppling
till Kronobergs län, att forskningen be-
drivs här, att du har rötterna här eller
att ditt arbete kommer att ha stor nytta
för våra länsbor.

Din ansökan vill vi ha senast den 1 ok-
tober under adress Styrelsen, Cancer-
stiftelsen i Kronobergs län, Box 443, 
351 06 Växjö. Ansökan skall innehålla
uppgift om forskningsprojekt, ekono-
misk kalkyl, arbetsplats, CV och merit-
förteckning. 

För ytterligare information, se
‹www.cancerstiftelsen-kronoberg.se›.

■ kalendarium
Tjänstbarhetsbedömning i arbete med
stor fysisk påfrestning, kurs 19–21 sep-
tember, Göteborg, i arrangemang av
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet, institutionen för medicin/
avdelningen för samhällsmedicin och
folkhälsa/arbets- och miljömedicin
Kursen ingår som vidareutbildning för
legitimerade läkare och syftar till att ge
kunskap och behörighet (EDTC) i att
bedöma tjänstbarhet i arbete som krä-
ver stor fysisk påfrestning definierat en-
ligt Arbetsmiljöverkets föreskrift »Me-
dicinska kontroller i arbetet (2005:6)«
För dem som är legitimerade läkare och
dessutom genomför en skriftlig kun-
skapskontroll kan ett EDTC-intyg ut-
färdas
Ytterligare information lämnas av Mats
Hagberg, tel 031-786 63 05, e-post:
mats.hagberg@amm.gu.se eller via
‹www.amm.se›

Virus vid reumatiska sjukdomar – orsak
till eller orsak av? Vidareutbildningsdag
fredagen den 28 september, 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?

11.15–11.45 M Bokarewa: Falldiskussion
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

Skandinavisk hälsoinformatik- och
termkonferens: Utvärdera för att under-
lätta – begrepp och IT inom hälsa, medi-
cin, vård och omsorg, 1–3 oktober, Kal-
mar
Målgruppen är verksamma inom vården
och de som arbetar med utveckling av
och forskning om IT i vården
För information och anmälan, se
‹www.sfmi.se› eller kontakta Gunilla Le-
kander, tel 0480-49 71 45, e-post:
gunilla.lekander@hik.se

Handkirurgi för läkare inom primärvår-
den, kurs 18–19 oktober, Uppsala
För ytterligare information och full-
ständig utbildningsbeskrivning, se
‹www.ipuls.se› (IPULS-nr 20070092)
Kursavgiften är 7 500 kr
Sista anmälningsdag är den 7 september

Antroposofisk medicin, praktisk intro-
duktionskurs för läkare och medicinstu-
derande med start i november 2007, 
arrangerad i samarbete mellan Vidarkli-
niken och Läkarföreningen för antropo-
sofisk medicin (LAOM)
Vad är antroposofisk medicin och hur
tillämpas den i Sverige och internatio-
nellt? Kursen ger en inblick i synen på
sjukdomens mångdimensionalitet, läk-
ning och praktiska tillämpningar
För ytterligare information, se
‹www.vidarkliniken.se› eller kontakta
e-post: ursula.flatters@vidarkliniken.se

Basutbildning i kognitiv terapi mot-
svarande steg 1, tre terminer med start i
januari 2008, FoUU-enheten, Psykiatri
Nordöst, Danderyds sjukhus
För ytterligare information, se
‹www.slso.sll.se/danderyd_fouu›

Ny professor i allmänmedicin
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Anslag för forskning
inom cancerområdet

■ 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
forskaranslag. Bifoga gärna ett foto.


