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■ nytt om namn

Erik Johansson, institutionen för me-
dicinsk kemi och biofysik, Umeå univer-

sitet, har tilldelats
2007 års Fernström-
pris till yngre, särskilt
lovande och fram-
gångsrika forskare. Pri-
set, som är på 100 000
kr, får han för sina
strukturella och funk-
tionella studier av

DNA-polymeras epsilon, ett enzym som
är inblandat i kopieringen av cellers
arvsmassa.

Erik Johanssons arbeten har rönt stor
internationell uppmärksamhet, och han
samarbetar med en rad ledande DNA-
syntesforskare. Förra året nominerades
han av Vetenskapsrådet som en av de
sex svenska kandidaterna till det pre-
stigefyllda European Young Investiga-
tor Awards, EURYI. 

Stig Holtås och medarbetare vid insti-
tutionen för kliniska vetenskaper, Sahl-
grenska akademin i Göteborg, har till-
delats årets stipendium för medicinsk
bildering till Erik Lysholms minne. De
får stipendiet, som är på 40 000 kr, för
projektet »Studier av blodflödet (perfu-
sionen) i hjärnans vita substans vid
hydrocefalus och Binswangers sjuk-
dom«.

Kent Emilsson har antagits som do-
cent vid Örebro universitet i ämnet me-
dicin med inriktning mot klinisk fysio-
logi.

Hans Ansker, Stockholm, 63 år, död 14
juli
Eric Dahlgren, Nacka, 87 år, död 15 juli
Marica Holmgren Linnman, Stock-
holm, 66 år, död 1 juli
Tore Laurén, Haninge, 79 år, död 22
maj
Olof de Maré, Lund, 95 år, död 8 au-
gusti
Kjell Ohlsson, Glemmingebro, 74 år,
död 11 augusti
Ann-Marie Stalfelt, Örebro, 74 år, död
14 juni
Frans Erik Alfred Velander, Genève,
90 år, död 29 juni

Den sökte författaren i Sommarkryss
28–29 var Lars Englund och titeln på
dikten »Vindstilla«. Den fullständiga
meningen i det nedre rutsystemet skall
vara: Vidden tiger, tunga  måsar ur grön-
sydd skymning, knappast skymtande.
Men den skönaste vilar här, där mellan
strandgräsen sanden brett ut sitt lakan.

De tre först öppnade rätta svaren har
skickats in av Sven-Eric Bergman,
Stockholm, Ann-Sofie Eriksson, Vreta
Kloster, och Kristine Carlsson, Nykö-
ping. Vinnarna belönas med var sin bok-
check.

■ disputationer
27 augusti, neurovetenskap, ssk neuro-
degeneration, Karolinska institutet: 
Implications of cholesterol and choles-
terol-lowering therapy in Alzheimer’s
disease (Daniel Famer). Fakultetsoppo-
nent: Elisabeth Englund.

31 augusti, medicinsk genetik, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Rolf Lufts au-
ditorium, L1, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Hypospadias: analysis
of a complex genetic disorder (Ana Ma-
ria Beleza Meireles). Fakultetsoppo-
nent: Laurence S Baskin, USA.

31 augusti, epilepsi och medicinsk bil-
dering, Karolinska institutet, kl 09.00,
föreläsningssalen, MR-centrum, N8-01,
Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na: Multimethodological brain imaging
studies of human epilepsy (Carolina 
Ciumas). Fakultetsopponent: Itzhak
Fried, Israel.

7 september, obstetrik och gynekologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, Skandia-
salen, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na: Misoprostol – pharmacokinetics and
effects on uterine contractility and cer-
vical ripening in early pregnancy (An-
nette Aronsson). Fakultetsopponent:
Viveca Odlind.

7 september, oftalmologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, aulan, S:t Eriks
ögonsjukhus: Uveal melanoma and
macular degeneration: Molecular biol-
ogy and potential therapeutic applica-
tions (Mario A Economou). Fakultets-
opponent: William Harbour, USA.

7 september, folkhälsovetenskap, Karo-
linska institutet, kl 13.00, aulan, Norr-

backa, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: Diarrhoeal diseases in low-
and middle-income countries. Trends,
management and control (Birger C
Forsberg). Fakultetsopponent: Olivier
Fontaine, Schweiz.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins
Minnesfond utlyser 2007 års Gelinsti-
pendium till kliniskt verksamma fors-
kare inom transplantationsområdet
med speciell inriktning på bukorgan.
Stipendiet, som är på 100 000 kr, skall
finansiera studier/praktik vid klinik el-
ler institution utanför Sverige. 

För information och ansökningsblan-
kett, se ‹www.gelinfonden.org› eller
kontakta e-post: info@gelinfonden.org
Sista ansökningsdag är den 22 oktober.

■ kalendarium
Jönköpings Läkaresällskap, vetenskap-
ligt möte torsdagen den 13 september, kl
17.30, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov
Olof Svensson, Bengt Asking: Behandling
med pacemaker – historisk återblick
och framtida möjligheter
För ytterligare information, kontakta
Henrik Stjernman, e-post:
henrik.stjernman@lj.se

Perifer kärlsjukdom – aktuellt om be-
handling och nya internationella rikt-
linjer (TASC II), symposium tisdagen
den 18 september, kl 13.00–16.30, Norra
Latin, Stockholm, arrangerat av Läksaks
expertgrupp för hjärt–kärlsjukdom
Anmälan görs senast den 8 september
per e-post: laksaksem@sll.se eller fax
08-737 29 26
Ytterligare information lämnas av Ing-
rid Jägre, tel 070-770 10 73, e-post: 
ingrid.jagre@sll.se
Deltagandet är kostnadsfritt

Infektionsbehandling hos patienter med
nedsatt njurfunktion, seminarium tors-
dagen den 27 september, kl 16.30–18.30,
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra
Kyrkogata 10, Stockholm, arrangerat av
Läksaks expertgrupper för infektion och
njurmedicin och Läkemedelskommitté-
erna i Stockholm
Anmälan görs senast den 17 september
per e-post: laksaksem@sll.se eller fax
08-737 29 26
För ytterligare upplysningar, kontakta
Kristina Johansson, tel 070-347 96 98,
e-post: kristina.s.johansson@sll.se
Deltagandet är kostnadsfritt
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Kristen tro i utbrändhet – börda eller
kraft? Samtalskväll om utmattningsde-
pression, torsdagen den 27 september,
kl 19.00–21.00, Stora salen, S:ta Eugenia
kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12, Stock-
holm, i arrangemang av Respekt, Katol-
ska Biskopsämbetet
Medverkande: Erwin Bischofberger, Ma-
rie Åsberg, Helge Lockner och Magnus
Nyman
Anmälan görs till Respekt, tel 08-
462 66 24, e-post: info@respektlivet.nu
eller via ‹www.respektlivet.nu› 

Transkulturellt centrum: Vad driver
människor på flykt? Vården möter krig
och kaos via flyktingar från Irak och So-
malia, seminarium tisdagen den 2 okto-
ber, kl 08.30–16.30, Josabethsalen, Sab-
batsbergs sjukhus (gamla ingången),
Olivecronas väg 5, Stockholm
För information och anmälan, se
‹www,sll,se/transkulturelltcentrum›

XV Medicinrättsliga seminariedagarna,
18–19 oktober, Stockholms konserthus, i
arrangemang av Institutet för Medi-
cinsk Rätt
Program
TORSDAG 18 oktober
08.00 Registrering
09.30 Ulf H Fröberg: XV Medicinrättsli-
ga seminariedagarna öppnas
09.45 Ulf H Fröberg: Vad är medicin-
rättsligt nytt och aktuellt?
10.15–10.45 Lars Olof Strömberg: Hur
kan vi undvika fel och brister i hälso-
och sjukvårdens IT-system?
11.30 Kristin Evensson: Vilka allvarliga
brister, fel och risker finns i patientar-
betet?
12.00–12.30 Tesi Aschan: Ansvarsfördel-
ningen inom hälso- och sjukvården –
vems är felet?
14.00 Lena Sahlqvist: Socialstyrelsens
patientsäkerhetsarbete – erfarenheter
och landvinningar
14.15–15.00 Roger Molin: Sveriges kom-
muners och landstings patientsäker-
hetsarbete
15.30 Magna Andreen Sachs: Stock-
holms läns landstings arbete för pati-
entsäkerheten
16.15 Ulf H Fröberg: Regelverket är pati-
entsäkerhet men också personalsäker-
het och rättssäkerhet
16.45 Avslutning

FREDAG 19 oktober
09.00 Ulf H Fröberg: Vem måste skriva
intyg och vilka intyg måste skrivas?
09.30–10.00 Anders Boija: Vilka fel och
brister finns i intyg och vad blir konse-
kvenserna?
10.30 Anneli Wester: Vem får läsa pati-

entens elektroniska patientjournal?
11.00–12-00 Elisabeth Rynning: Vem be-
stämmer över patientens kropp?
13.30 Sten Lycke: Vilka medicinrättsliga
frågor finns hos privata vårdgivare?
14.00 Stefan Jakobsson: Vilka aktuella
medicinrättsliga frågor finns i ett lands-
ting?
14.30–15.00 Kerstin W-Colebring: När
och hur blir vården tillgänglig för alla –
på lika villkor?
15.30–16.00 Ulf H Fröberg: Verksam-
hetschefen – en nyckelroll för patient-,
personal- och rättssäkerhet
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.imrab.se›. Sista anmäl-
ningsdag är den 2 oktober
Seminariet är granskat och godkänt av
IPULS

Steg-2-kurs i idrottsmedicin, 22–26 ok-
tober, Lund
För ytterligare information, kontakta
e-post: kansli@svenskidrottsmedicin.se
eller se ‹www.svenskidrottsmedicin.se›

Svensk reumatologisk förening, höst-
konferens 25–26 oktober, IVAs konfe-
renslokaler, Grev Turegatan 16, Stock-
holm
Tema: Rekrytering och verksamhetsut-
veckling
Preliminärt program
Rekrytering: Vad är viktigt när unga
människor väljer? Nya strategier. Nya
medier
Så här gör vi och så här skulle man kun-
na göra  – från regionsjukhus, länssjuk-
hus, från utlandet, från forskningen
ST-utbildningen – ny målbeskrivning,
kvalitet i ST
Forskarutbildningen – ökad samverkan
mellan universiteten
Verksamhetsutveckling; nationella pro-
duktions- och tillgänglighetsparametrar
Vad är vårt uppdrag? Vilka patienter
skall vi ta hand om?
Medverkande: Ola Börjesson, Maria Li-
dén, Lars Klareskog, Hans Carlsten, Ann
Knight, Johan Bratt, Boel Mörck, Jörgen
Lysholm, Tomas Bremell, Åsa Hägg-
ström, Annika Teleman m fl
Definitiv anmälan görs per e-post: 
tomas.bremell@vgregion.se eller fax
031-82 87 45. Sista anmälningsdag är
den 15 oktober

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›

Lægedage 2007, efterutbildningsvecka
12–16 november, Köpenhamn
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, kursansvarig: Jan Lidbeck
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

Under hösten och vintern kommer fem
AA-möten för läkare, tandläkare och ve-
terinärer att hållas i Stockholm. I samt-
liga fall blir det första tisdagen i måna-
den, det vill säga 4 september, 2 oktober,
6 november, 4 december och 8 januari,
kl 18.30–19.30, Svenska Läkaresällska-
pet, lokal Grottan, Klara Östra Kyrko-
gata 10, i centrala Stockholm.
Anonyma Alkoholister
IDDA

■ KORTA MEDDELANDEN!
Under korta meddelanden publicerar Lä-
kartidningen information om möten, se-
minarier etc, som anordnas av läkarnas
organisationer och föreningar. Även an-
dra arrangemang och begivenheter som
redaktionen bedömer vara av intresse för
läkarkåren, kan bekantgöras här. 
Redaktionen förbehåller sig rätten till för-
kortningar. 
Kontaktperson för »Meddelanden« är Ca-
rin Jacobsson, tel 08-790 34 78, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

AA-möten för läkare,
tandläkare och veterinärer


