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■ nytt om namn

Anna-Greta Crafoords pris för bästa av-
handling 2006 vid medicinska fakulte-

ten i Lund har tilldelats
Kinga Izabela Gawlik
för hennes avhandling
»Laminins and con-
genital muscular dys-
trophy – from a mouse
model to gene therapy
of laminin alpha2 chain
deficiency«. Hon har i

sitt forskningsarbete försökt finna vägar
att överbrygga problem vid genterapi av
kongenitala muskeldystrofier orsakade
av immunförsvaret.

Elialilia Sarikaeli Okello och Göran
Roth har utsetts till årets mottagare av
Professor Bengt Janssons forsknings-
bidrag till transkulturell psykiatrisk
forskning.

Elialilia Sarikaeli Okello, verksam vid
Makerereuniversitetet i Kampala,
Uganda, doktorerade den 8 september
2006 vid Karolinska institutet på av-
handlingen »Cultural explanatory mo-
dels of depression in Uganda«.

Göran Roth, överläkare vid allmän-
psykiatriska kliniken Sydväst, Stock-
holms läns landsting,  doktorerade vid
Karolinska institutet den 10 mars 2006
på avhandlingen »A prospective study of
mental health among mass-evacuated
Kosovo Albanians«. 

Priset, som består av 10 000 kr och ett
diplom, delades ut vid en ceremoni i
samband med forskarmötet »Migration,
medicine and psychology« som hölls
den 9 maj vid Karolinska institutet.

Henrik Riska har av Finlands presi-
dent Tarja Halonen tilldelats professors
namn. Han är ledande överläkare vid
kliniken för lungsjukdomar i Helsing-
fors, och var under åren 1996–2000
chefsöverläkare vid lung- och allergikli-
niken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Gudmundur Hans Einarsson, Göte-
borg, 81 år, död 21 juni
Jan-Erik Rehn, Bredbyn, 45 år, död 1
maj
Hans Ygge, Stockholm, 78 år, död 25
juni

■ kalendarium
Medicinhistoriska museet i Uppsala,
föreläsningar under Linnéåret 2007, kl
13.30–14.15, Eva Lagervalls väg 8
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

Svenska psykoanalytiska föreningen,
utbildningsdagar hösten 2007
• Sexualiteter, fredagen den 5 oktober,
kl 09.00–16.00, Folkets hus, Vasaplan,
Umeå
Medverkande: Ann-Sofie Bárány, Vivi-
ane Janson, Agnes Mesterton, Per-Arne
Rönnås, Gullvi Sandin, Elisabet Wolgers
• Psykisk förändring i psykoanalys och
psykoterapi – hur synliggöra den? Fre-
dagen den 12 oktober, kl 09.30–16.30,
Folkets Hus, Järntorget, Göteborg
Medverkande: Eva Hurtig, Viviane Jan-
son, Jurgen Reeder, Gunilla Sallander,
Johan Schubert, Elisabet Wolgers
• Religiös tro – bidrar Freud till en för-
ståelse idag? Måndagen den 15 oktober,
kl 18.00–21.30, Teologiska Högskolan,
Åkeshovsvägen 29, Bromma
Medverkande: Anita Häggmark, Göran
Bergstrand, Rainer Carls, Hans Reiland
• Kärlek och andra svårigheter, freda-
gen den 19 oktober, kl 09.30–13.30, audi-
toriet, Kulturen, Tegnérplatsen, Lund
Medverkande: Ylva Laurell Borulf, To-
mas Böhm, Agneta Sandell, Franziska
Ylander
För ytterligare information, se
‹www.spaf.a.se›

Kurs i simulerad gynekologisk laparo-
skopi samt medicinsk teknik, 5–8 no-
vember, i arrangemang av Simulator-
centum, Karolinska Universitetssjuk-
huset Huddinge (IPULS-nr 20070253)
Kursansvariga: Daniel Murkes och Ann
Kjellin
Målgruppen är ST-läkare och specialis-
ter i början av sin laparoskopiska trä-
ning
Kursen fokuserar på den snabba teknis-
ka utvecklingen inom medicinen och de
nya krav som därmed ställs på profes-
sionen, t ex att använda utrustningen på
ett tekniskt korrekt och säkert sätt samt
att tillgodogöra sig specifika metoder
rörande komplex laparoskopisk teknik

Under kursen avsätts mycket tid för tek-
nikträning i olika kirurgiska simulato-
rer, särskilt gynekologiska och urologis-
ka fullprocedursimulatorer
För information och anmälan, kontakta
e-post: maj.tofvesson@karolinska.se
Sista anmälningdag är den 26 oktober

Multidisciplinärt teamarbete vid kolo-
rektal cancer, seminarium och work-
shop 12–13 november, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna
Program
MÅNDAG 12 november
08.30 Annika Sjövall: Welcome and in-
troduction
Torbjörn Holm: Aims of the multidisci-
plinary team training course
09.00 Bill Heald: Live surgery – low an-
terior resection
12.00 Lunch
13.00–16.30 Workshops
Werner Hohenberger: Surgical work-
shop live. Right-sided hemicolectomy
Gina Brown: Radiology workshop – 
local and distant staging
Phil Quirke: Pathology workshop – opti-
mised assessment and quality
Bengt Glimelius: Oncology workshop –
adjuvant and neo-adjuvant treatment

TISDAG 13 november
09.00–10.30 Thilo Wedel: Embryology
and anatomy of the colon and rectum
Gina Brown: Optimised preoperative
staging in colorectal cancer
Bill Heald: TME in rectal cancer – an
ongoing story
Werner Hohenberger: TME in colon can-
cer – a novel approach
11.00 Phil Quirke: Assessment and quali-
ty control in colorectal cancer pathol-
ogy
Bengt Glimelius: Neo-adjuvant and ad-
juvant treatment in colon cancer
Discussion
12.30 Lunch
13.30–16.30 Multidisciplinary team
conference: case presentations
Discussion: Towards the optimum
Anmälan görs senast den 29 oktober per
e-post: inger.tufvesson@karolinska.se
Deltagandet är avgiftsfritt

Lægedage 2007, efterutbildningsvecka
12–16 november, Bella Center, Köpen-
hamn
För ytterligare information, kontakta
Anne Grene, e-post: ag.plo@dadl.dk el-
ler se ‹www.laegedage.dk›
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