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■ nytt om namn

Gunnar Grimby, professor emeritus i
rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs

universitet, har tillde-
lats The Herman Flax
Lifetime Achievement
Award. Han belönas
med priset för att hans
forskning och arbete
på ett unikt sätt bidra-
git till rehabilitering av
personer med funk-

tionshinder samt till specialiteten reha-
biliteringsmedicin.

Priset delas ut vartannat år av The
International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine, som är värl-
dens största organisation inom rehabili-
teringsforskning. Gunnar Grimby tog
nyligen emot priset vid organisationens
världskonferens i Seoul.

Vid Linköpings universitet har som do-
center antagits Jan Brynhildsen i ob-
stetrik och gynekologi, Malin Fagerås
Böttcher och Maria Faresjö i experi-
mentell pediatrisk immunologi, Robert
Kronstrand i forensisk toxikologi,
Christer Lindholm i onkologi, Tho-
mas Lunner i teknisk audiologi, Sture
Löfgren i klinisk mikrobiologi, Corne-
lia Spetea Wiklund i cell- och moleky-
lärbiologi samt Alexei Terman i experi-
mentell patologi.

Bruno Balla, Mölndal, 93 år, död 23
juni
Per Erlanson, Lund, 90 år, död 24
maj
Krister Green, Sandhem, 65 år, död 23
juni
Berndt Hellmuth, Landskrona, 94 år,
död 2 augusti
Lars Erik Hellström, Stockholm, 80
år, död 28 juli
Karl Ivan Karlsson, Karlshamn, 80 år,
död 29 juni
Thomas Lindén, Uppsala, 46 år, död 20
maj
Magnus Silfverhielm, Fiskebäckskil,
78 år, död 15 juli
Christer Siösteen, Göteborg, 65 år, död
12 juli
Gunnar Westerlind, Stockholm, 59 år,
död 24 juni
Per Fredrik Westling, Skillingaryd, 86
år, död 12 juli

Sylf Mellersta Skåne har utsett Kirsten
Nilsson, distriktsläkare i Staffanstorp,
till mottagare av årets pris för bästa
handledning. 

I motiveringen framförs att hon får
priset för »sitt välkomnande sätt och ta-
lang att känna av utbildningsläkarens
förmågor och farhågor. Hon plockar
fram den kompetens man har och stöt-
tar så att man kommer vidare i sina tan-
kebanor och växer in i läkarrollen. Med
självironi och humor lär hon oss se hur
konsultationen påverkas av vårt sätt att
agera. Allt detta trots en full tidbok och
en stressig vardag«.

Den sökte författaren i Sommarkryss
26–27 var Elmer Diktonius och titeln på
dikten »Orkester«. Den fullständiga me-
ningen i det nedre rutsystemet skall
vara: Först sitter de alla som ruvande
olycksfåglar. En ensam fagott kraxar:
kråka med näsblod. Som en fransman
parlerar cellon i näsan: Jag älskar dig,
dyra!

De tre först öppnade rätta svaren har
skickats in av Anders Årdahl, Uppsala,
Ingierd Hansson, Eslöv, och Lars
Hammarin, Uppsala. Vinnarna belönas
med var sin bokcheck.

■ disputationer
1 september, medicin, Uppsala univer-
sitet, kl 09.30, Rudbecksalen, Rudbeck-
laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20: Tumour biological factors charac-
terizing metastasizing serotonin-pro-
ducing ileocaecal carcinoids (Janet
Lynn Cunningham). Fakultetsoppo-
nent: Irvin Modlin, USA.

7 september, endokrinologi/diabeto-
logi, Uppsala universitet, kl 09.15, Eng-
hoffsalen, ingång 50, Akademiska sjuk-
huset: Pancreatic endocrine tumors and
GIST – clinical markers, epidemiology
and treatment (Sara Ekeblad). Fakul-
tetsopponent: Rajesh Thakker, Eng-
land.

Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond
bildades den 14 januari 1950 genom
gåva av fru Helga Johansson, född Wes-
sén, och fru Hilda Österman, född Wes-
sén.

Stiftelsen har till ändamål att främja
vetenskaplig forskning inom det intern-
medicinska området. Företräde ges till
disputerade forskare som arbetar med
projekt inom reumatologi, gastroente-
rologi samt bakteriologi och immunbio-
logi av betydelse för reumatologi eller
gastroenterologi. Resebidrag delas nor-
malt inte ut. Bidrag lämnas främst till
forskare under de första åren efter dis-
putation.

Ansökan skall ske skriftligen på fast-
ställd blankett som kan hämtas på SEBs
webbplats: www.seb.se/privatebanking 
Blanketten kan även rekvireras från
SEB Wealth Management, Institutioner
& Stiftelser, 106 40 Stockholm, eller
Ninni Petersen, institutionen för medi-
cin, A3:02, Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna, 171 76 Stockholm, genom
att skicka in ett frankerat kuvert med
mottagarens namn och adress, märkt
»Stiftelsen Professor Nanna Svartz
fond«. Till ansökan skall ett CV med 
publikationslista för de senaste fem
åren bifogas. Ansökan om förlängd dis-
positionsrätt inlämnas till fondsty-
relsen.

Ansökan i original och 4 kopior skall
vara SEB, Wealth Management, 
Institutioner & Stiftelser, ST S3, 106 40
Stockholm, tillhanda senast den 15 ok-
tober. Om den 15 oktober infaller på en
lördag eller söndag skall ansökan vara
stiftelsen tillhanda efterföljande vardag.
Kuvertet märks »Stiftelsen Professor
Nanna Svartz fond«.

■ 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
För ytterligare information, se
‹www.medicinhistoriskamuseet.uu.se›

Rehabiliteringsforskare
får pris för livsgärning

Nya docenter i Linköping

Avlidna

Pris för bästa handledning
i mellersta Skåne

Rätt lösning till
Sommarkryss 26–27

■ 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 for-
skaranslag. Bifoga gärna ett foto.

Stöd till forskning ur
Professor Nanna Svartz fond
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EQUALIS användarmöten hösten–
vintern 2007
Endokrinologi, 17–18 september, Sig-
tuna
DNA, 20–21 september, Uppsala
Transfusionsmedicin, 11 oktober, Stock-
holm
Patologi/cytologi, histopatologiska/cy-
tologiska tekniker, 16 oktober, Uppsala
Patientnära analyser, 25–26 oktober,
Uppsala
Allmän klinisk kemi, 1–2 november,
Stockholm–Arlanda
Läkemedel/toxikologi, 8 november,
Stockholm
Koagulation, 31 januari–1 februari,
Stockholm
För program och övrig information, se
‹www.equalis.se›

6:e Rolf Olsson-symposiet/Leverda-
garna i Göteborg 2007: Alcohol, tobacco
and liver disease, 20–21 september,
Quality Hotel 11, Göteborg
Program
TORSDAG 20 september
12.00 Registrering. Lunch
13.00 Välkommen
Moderatorer: Maria Castedal, Gustaf
Herlenius
13.05 Mats Ramstedt: Alcohol as a risk
factor for disease and life
13.45 Christer Alling: Old and new biolo-
gical markers for alcohol abuse
14.25–15.05 Rolf Hultcrantz: Alcoholic
liver disease – clinical forms, diagnosis
and drinking background in Sweden
Moderatorer: Einar Björnsson, Lars
Bäckman
15.35 Bo Söderpalm: Can the hepatolo-
gist cure alcoholism?
16.15 Hanne Prytz: Prognosis and treat-
ment options in alcohol-induced liver
disease
16.55 Bengt Fagrell: Vascular protection
of alcohol – where do we stand today?
17.35–18.15 Ramón Bataller: Should
smoking be banned in patients with
chronic liver disease – before and after
transplantation?
19.30 Middag

FREDAG 21 september
Moderator: Michael Olausson
09.00 Maria Castedal: Liver transplan-
tation for alcohol-induced liver disease
– problems and results
09.40–10.20 Einar Björnsson: Alcohol
use after liver transplantation for alco-
holic liver disease. Impact of structured
management on recidivism
Moderator: Styrbjörn Friman
10.50 Michael Olausson: Is alcoholic he-
patitis a contraindication to liver trans-
plantation?

11.10 Lars Bäckman: The year that
passed
12.10 Michael Olausson: Transplanta-
tion Institute in Göteborg – a novel con-
cept
12.30–13.30 Lunch
För information och anmälan, se
‹www.transplantationscentrum.se›

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

Cell fusion, lateral oligonucleotide
transport and cancer, symposium Octo-
ber 4–5, Söderköping
Program
THURSDAY, October 4
12.00 Registration and lunch
13.00 J Svanvik, A Rosén, B Norden-
skjöld: Introduction
13.15–15.00 Epigenetics and cancer
Chairmen: A Rosén, R Bjerkvig
I Ernberg: Cancer and the epigenetic
landscape 
R Ohlsson: The epigenetic progenitor
origin of human cancer
15.30 Tumor cell microenvironment
Chairmen: B Nordenskjöld, R Ohlsson
R Bjerkvig: Cancer initiation and tumor-
host interaction
16.15–18.00 Tumor associated macro-
phages
Chairmen: O Stendahl, J Pawelek
A Sica: TAM in tumor progression and
invasion
O Stendahl: Activation of macrophages
by heat shock proteins
19.30 Dinner 

FRIDAY, October 5
08.15–10.00 Cell fusion
Chairmen: J Svanvik, A Sica, X-F Sun
J Pawelek: Cancer–cell fusion with 
migratory bone-marrow derived cells: A
unifying explanation for metastasis
L I Larsson: Cancer – endothelial cell 
fusion
I Shabo: Phenotypic traits of macro-
phages in cancer cells
10.30 Cell Fusion (continued )
Chairmen: I Rundquist, J-M Delaissé
Y Lazebnik: Cell fusion as a link 
between viruses and chromosomal in-
stability
J-M Delaissé: Cells of the myeloma 

clone directly contribute to the forma-
tion of osteoclasts in myeloma patients
11.45 Lateral transport of oligonucleoti-
des
Chairmen: O Stål, L I Larsson
L Holmgren: Horizontal gene transfer
between tumor- and endothelial cells
12.30 Lunch 
13.30–14.30 G Klein: Concluding re-
marks and discussion
For further information and registra-
tion forms, contact Viveca Axén, e-mail: 
vivax@ibk.liu.se, or Joar Svanvik, 
e-mail: Joar.Svanvik@ibk.liu.se 

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 information, se ‹www.spaf.a.se›

Adolescent health, konferens 17–19 ok-
tober, Göteborg, i arrangemang av
Svenska barnläkarföreningens arbets-
grupp för ungdomsmedicin och Nordis-
ka högskolan för folkhälsovetenskap
Konferensspråket är engelska
Inbjudna föreläsare: George Patton och
Susan Sawyer, Australien, Aidan Mac-
farlane, England, Helena Fonseca, Por-
tugal, Kristina Berg Kelly, Göteborg
För ytterligare information och pro-
gram, se ‹www.nhv.se› eller kontakta 
e-post: t.melin@swipnet.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



läkartidningen nr 34 2007 volym 1042390

meddelanden

Akut gastroenterologi inklusive trauma,
bakjourskurs 22–23 oktober, Södersjuk-
huset, Stockholm
Program
MÅNDAG 22 oktober
08.00 C Söderlund: Introduktion, pre-
sentation
08.30–10.00 Y Raab, G Heinius: Akut
nedre GI 1: Perforerad divertikulit, akut
kolit, kolonileus
10.15–11.00 L Boström: Akut GI 2: Ap-
pendicit, tunntarmsileus och tarmblöd-
ningar
11.05 L Riddez: Akut buk, trubbigt och
skarpt trauma
12.30 Lunch
13.30 P Konrad: Vad göra i väntan på
kärlkirurg vid buktrauma med stor
blödning?
14.00–14.30 T S Linder: Akut övre GI:
Lever-, pankreastrauma, fall
14.35–16.00 C Söderlund, S Linder: Akut
övre GI 1: Övre gastrointestinal blöd-
ning, esofagus–ventrikel–duodenum,
perforation, retention/stenos
16.15–17.45 C Söderlund, S Linder: Akut
övre GI 2: Akut pankreatit, kolecystit,
kolangit/ikterus, komplikationer till
galloperation, ERCP

TISDAG 23 oktober
08.00–09.15 M Hartman: Rekapitula-
tion ATLS i huvuddrag inför praktisk
övning
09.20 M Hartman, A Sondén, M West-
man: Praktisk övning med markörer
12.10 Lunch
12.40–13.00 L Riddez, G Ristner: Intro-
duktion
13.00–16.15  L Riddez, G Ristner: Gris-
träning; skottskada, trauma, tarmresek-
tion med stapler, pleuradrän, koniotomi
16.20–17.00 L Riddez, C Söderlund: Av-
slutning, diplom, kursvärdering
För information och anmälan, kontakta
Gunilla Ristner, tel 08-616 19 45, e-post:
gunilla.ristner@sodersjukhuset.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
tekniska utvecklingen inom medicinen
och de nya krav som därmed ställs på
professionen, t ex att använda utrust-
ningen på ett tekniskt korrekt och sä-
kert sätt samt att tillgodogöra sig speci-
fika metoder rörande komplex laparo-
skopisk teknik. 

Under kursen avsätts mycket tid för tek-
nikträning i olika kir-urgiska 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

Ovanliga demenssjukdomar, nationellt
symposium 8–9 november, Lund
Symposiet tar upp flera av de ovanligare
primärdegenerativa demenssjukdo-
marna, inklusive frontotemporal de-
mens, progressiv supranukleär pares,
kortikobasal degeneration, Lewy body-
demens, demenssjukdom vid ALS, Hun-
tingtons sjukdom och andra hereditära
demenssjukdomar
Föreläsare: Kliniker och forskare från
främst Sverige samt Martin Rossor,
England
Målgrupp är läkare och neuropsykolo-
ger med intresse för neurodegenerativa
sjukdomar och demens
För ytterligare information och regis-
trering, se ‹www.med.lu.se/klinvetlund/
geriatrisk_psykiatri/aktuellt/ovanliga_
demenssjukdomar›

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›

Den kroniska smärtpatienten i öppen
vård, översiktskurs om aktuella riktlin-
jer för diagnostik och rehabilitering av
patienter med långvarig muskuloskele-
tal smärta, 15–16 november, Växjö
Föreläsare och kursansvarig: Jan Lid-
beck
Program
TORSDAG 15 november
Centralt störd smärtmodulering: nya
rön, diagnostik i öppen vård, förklaring
till patienten
Fallbeskrivningar
Generell smärta/fibromyalgi: historik,
patofysiologi, smärtmekanismer, be-
handling, rehabilitering, förlopp och
prognos

FREDAG 16 november
Kognitivt beteendeterapeutiskt förhåll-
ningssätt
Teambaserad (multidisciplinär) smärt-
rehabilitering: Allmän del (riktlinjer
och förutsättningar, teamet, arbetssätt).
Specifik del (behandling och rehabilite-
ring på smärtklinik och i primärvården,
bedömning av prognos, rehabiliterings-
potential, arbetsförmåga m m)
För information och anmälan, kontakta
e-post: jan.lidbeck@telia.com eller fax
042-35 21 20

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 sjukdo-
mens mångdimensionalitet, läkning och
praktiska tillämpningar
För ytterligare information, se
‹www.vidarkliniken.se› eller ta kontakt
per  e-post:
ursula.flatters@vidarkliniken.se


