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■ nytt om namn

Erik K Fernströms pris till yngre och
särskilt lovande forskare vid Karolinska
institutet har tilldelas docent Staffan
Strömblad vid institutionen för biove-
tenskaper och näringslära, Novum.

Han får priset för sina banbrytande
arbeten rörande integriner och deras
funktioner i normala celler och vid can-
cer. I motiveringen framförs att av spe-
ciell betydelse är de studier som lett
fram till identifieringen av ett samspel
mellan integriner och tumörsuppres-
sorn p53 vid blodkärlsnybildning samt
upptäckten att s k metalloproteaser bin-
der direkt till integriner på cellytan för
att styra cellers vandring vid invasiva
processer. Strömblad har nyligen också
visat hur integrinerna styrs inifrån cel-
len av proteinet PAK4, och att detta är
viktigt för cellers förmåga till metasta-
sering vid cancer. Resultatet kan öppna
nya vägar för att utveckla behandling 
bl a mot cancer. Prissumman är på
100 000 kr.

Svensk förening för golfspelande läkare
(Swedish Medical Golf Association,
SMGA) arrangerade 7–8 september Lä-
kar-SM och Doctor’s cup som spelades
på Kallfors golfbana. 
Resultat i Läkar-SM:
1. Kaj Lindvall, Sophiahemmet, Stock-
holm 
2. Ola Åhlund, Moss sykehus, Norge
3. Anna Nordgren, Vallhov hälsocen-
tral, Sandviken
Resultat i Doctor’s cup:
1. Håkan Forsgren, Lovisa läkarmot-
tagning, Norrköping 
2. Kaj Lindvall, Sophiahemmet, Stock-
holm
3. Karl-Gustav Kulling, Läkarhuset
Vällingby, Stockholm
Ytterligare information om kommande
arrangemang lämnas via
‹www.smga.se›.

Jacek Dudziak är sedan den 1 septem-
ber överläkare vid Blekingesjukhuset
med placering på Basenhet medicin,
Karlskrona.
Vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnö-
sand har som underläkare ST anställts
Andreas Åberg i psykiatri samt Mår-
ten Andersson i klinisk patologi och
cytologi.

Bo Ekström, Gislaved, 86 år, död 24 au-
gusti
Bertil Kettner, Falun, 78 år, död 22 au-
gusti
Göran Linderoth, Limhamn, 70 år, död
11 juli
Sven Löfbom, Halmstad, 46 år, död 6
augusti

■ disputationer
21 september, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.15, föreläsnings-
salen, MTC, Theorells väg 1: Genomic
and transcriptomic variation in blood
stage Plasmodium falciparum (Bobo
Mok). Fakultetsopponent: Hernando
del Portillo, Spanien.

21 september, medicinsk informatik,
Karolinska institutet, kl 09.00, Hillarp-
salen, Retzius väg 8: Virtual patients for
education, assessment and research:
a web-based approach (Nabil Zary). Fa-
kultetsopponent: Rachel Ellaway, Ka-
nada.

21 september, kardiovaskulär preven-
tion, Göteborgs universitet, kl 09.00,
hörsal Ragnar Sandberg, Medicinarega-
tan 7B: Fatty acids induce potentially 
atherogenic changes in extracellular
matrix proteoglycans (Mariam Rodri-
guez-Lee). Fakultetsopponent: Jens W
Fischer, Tyskland.

21 september, stamcellsbiologi, Lunds
universitet, kl 13.00, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, BMC: To be
or not to be, unraveling molecular 
mechanisms for lineage decisions in 
developing blood cells (Robert Måns-
son). Fakultetsopponent: Harinder
Singh, USA.

25 september, neurologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, föreläsningssalen,
CMM, L8:00, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna: Gene regulation and
immune mechanisms in multiple scle-
rosis experimental models (Mónica So-
fia Calado Marta). Fakultetsopponent:
Åsa Andersson, Danmark.

25 september, klinisk neurovetenskap,
Karolinska institutet, kl 09.00, farma-
kologens hörsal, avdelningen för farma-
kologi, Nanna Svartz väg 2: Prospective
cohort studies of disability pension and
mortality in a Swedish county (Nadine
Karlsson). Fakultetsopponent: Kurt
Svärdsudd.

27 september, medicinsk teknologiut-
värdering, Linköpings universitet, kl
13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Univer-
sitetssjukhuset i Linköping: Cost-effec-
tiveness and value of further research of
treatment strategies for cardiovascular
disease (Martin Henriksson). Fakultets-
opponent: Hans Severens, Nederlän-
derna.

28 september, fysiologisk kemi, Umeå
universitet, kl 13.00, sal D, 9 tr, Tandlä-
karhögskolan: Angiopoietin-like protein
4: an unfolding chaperon regulating 
lipoprotein lipase activity (Valentina
Sukonina). Fakultetsopponent: Lena
Kjellén.

28 september, ortopedi, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Rosénsalen, ingång
95/96, Akademiska sjukhuset: Bone and
aluminium (Hans-Olov Hellström). Fa-
kultetsopponent: Olle Svensson.

28 september, farmakologi, Uppsala
universitet, kl 10.15, föreläsningssal
B22, BMC, Husargatan 3: Evolution of
the neuropeptide Y system in verte-
brates with focus on fishes (Tomas Lars-
son). Fakultets-opponent: Kenneth H
Wolfe, Irland.

28 september, kirurgi, Uppsala univer-
sitet, kl 13.00, auditorium Minus, Muse-
um Gustavianum: Popliteal artery an-
eurysm: epidemiologi, surgical manage-
ment and outcome (Hans Ravn). Fakul-
tetsopponent: Torben V Schroeder,
Danmark.

28 september, neurovetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Hillarpsalen,
Retzius väg 8: Old-age muscle atrophy:
cellular mechanisms and behavioral
consequences (Mikael Altun). Fakul-
tetsopponent: Didier Attaix, Frank-
rike.

28 september, barnendokrinologi, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, CMM, L8:01, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Autocrine
and paracrine regulation of Leydig cell
survival in the postnatal testis (Eugenia
Colón). Fakultetsopponent: Cecilia Ca-
macho-Hübner, England.

28 september, fysiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, föreläsningssal
Andreas Vesalius, Berzelius väg 3: Cere-
bral mechanisms in cardiovascular con-
trol – studies on haemorrhage and
effects of sodium (Robert Frithiof ). Fa-
kultetsopponent: Pontus B Persson,
Tyskland.
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28 september, patologi, Karolinska in-
stitutet, kl 10.00, seminarierum 2, plan
5,  F-huset, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge: Studies on the
phenotype and function of osteoclasts
using osteopetrotic and rachitic animal
models (Karin Hollberg). Fakultetsop-
ponent: Östen Ljunggren.

28 september, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, föreläsnings-
salen, MTC, Theorells väg 1: Regulation
and characterization of antimicrobial
peptides in man and mice (Jenny Karls-
son). Fakultetsopponent: Pieter Hiem-
stra, Nederländerna.

28 september, epidemiologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, sal Rockefeller, No-
bels väg 11: Environmental and lifestyle
factors, including viral infections, in re-
lation to development of allergy among
children in Saint Petersburg and Stock-
holm (Anna Sidorchuk). Fakultetsoppo-
nent: Mika J Mäkelä, Finland.

28 september, yrkesmedicin, Karo-
linska institutet, kl 13.00, aulan, plan 2,
Norrbackabyggnaden, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna: Externally as-
sessed psychosocial work characteris-
tics: A methodological approach to ex-
plore how work characteristics are
created, related to self-reports and to
mental illness (Kerstin Waldenström).
Fakultetsopponent: Jan Johansson
Hanse.

28 september, medicinsk vetenskap,
Göteborgs universitet, kl 13.00, hörsal
Arvid Carlsson, Academicum, Medici-
naregatan 3: Virtual rehabilitation – im-
plications for persons with stroke (Jur-
gen Broeren). Fakultetsopponent: Gö-
ran Petersson.

28 september, experimentell oftalmo-
logi, Lunds universitet, kl 13.00, Seger-
falksalen, Wallenberg Neurocentrum,
Sölvegatan 17: Intracellular mecha-
nisms in rd1 mouse retinal degeneration
(Leif Erik Johnson). Fakultetsoppo-
nent: Jan-Olof Karlsson.

28 september, cell- och molekylärbio-
logi, Lunds universitet, kl 09.15, Seger-
falksalen, Wallenberg Neurocentrum,
Sölvegatan 17: Hormonal regulation of
phosphodiesterase 3B in adipocytes
(Rebecka Lindh). Fakultetsopponent:
Michael Welsh.

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

Medicinhistoriska Sällskapet i Öster-
götland, föreläsning tisdagen den 2 ok-
tober, kl 19.00, Läkarsällskapets inter-
nationella hus, Klostergatan 45 C, Lin-
köping
Arend Wallenquist: Några av Carl von
Linnés lärjungar i Östergötland
Entréavgiften är 40 kronor för icke
medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i
Östergötland eller Akademiska för-
eningen

Karotissjukdom och akut stroke – nya
aspekter på akut handläggning, sympo-
sium onsdagen den 3 oktober, Jubi-
leumsaulan, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö
Målgruppen är distriktsläkare, intern-
medicinare och neurologer som kom-
mer i kontakt med patienter med stroke
och karotisstenos samt intresserade
(stroke)sjuksköterskor.
Program
13.00 Arne Lindgren: Vilka symtom får
man av ischemi i karotisterritoriet?
13.20 Anders Gottsäter: Medicinsk be-
handling av ateroskleros i karotiskärlen
13.40 Thomas Mätzsch: Kirurgisk och
endovaskulär behandling av ateroskle-
ros i karotiskärlen vid symtomgivande
och icke symtomgivande stenos
14.10–14.30 Erik Campbell: Trombolys-
behandling vid akut stroke
15.00–16.30 Hur kan vi förbättra om-
händertagandet av patienter med stroke
och karotissjukdom? Tidsaspekter på
omhändertagandet
Paneldiskussion med inledning av Tho-
mas Mätzsch och Anders Gottsäter. Plats
för fria frågor från auditoriet
Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan
görs per e-post: kjerstin.adel@skane.se

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›

Jubileumssymposium vid Karolinska
institutet. Alla som påbörjade sina stu-
dier vid Karolinska institutet hösten
1962 inbjuds till jubileumssymposium
och middag fredagen den 12 oktober, kl
17.00–21.00, Karolinska institutet
Medverkande: Lars Olson och Bertil
Fredholm
För ytterligare information, kontakta
Björn Petrini, e-post:
bjorn.petrini@bredband.net

Uppsala medicinhistoriska förening in-
bjuder till Lars Thorén-föreläsningen
2007, torsdagen den 18 oktober, kl 19.00,
sal X, Universitetshuset, Uppsala
Gunnar Broberg: Den gamle Linné och
livets gåta
Efter föreläsningen serveras supé 
För ytterligare information och föran-
mälan (enbart till supén), ring tel 018-
471 62 71. Avgiften erläggs i förväg

Transkulturell psykiatri, fördjupnings-
kurs 15–19 oktober, Stockholm, i arran-
gemang av Transkulturellt centrum i
samarbete med McGill University
Föreläsare: Laurence Kirmayer, Luis Ra-
mos-Ruggiero, Sofie Bäärnhielm, Victo-
ria Corbo, Bengt Erik Ginsburg, Batja
Håkansson, Marco Scarpinati Rosso och
Henrik Wahlberg
Teman: 
• Transkulturell psykiatri – en intro-

duktion
• Etnofarmakologi
• Kliniskt arbete, mänskliga rättigheter

och etik
• Interkulturell kommunikation – en

interaktiv övning
• Bedömning av traumatiserade patien-

ter
• Culture in mental health services
• Understanding cultural idioms of dis-

tress
• Kultur, diagnostik och behandlings-

plan
• Diagnostic assessment and the cultu-

ral formulation
För ytterligare information, detaljerat
program och anmälan, se
‹www.sll.se/transkulturelltcentrum›

Sjukskrivningsreformen. Nya riktlinjer
för sjukskrivningarnas längd. Stor om-
organisation av Försäkringskassan,
konferens onsdagen den 24 oktober, kl
10.00–17.00, Bonnier Conference Cen-
ter, Torsgatan 21, Stockholm
Medverkande: Jan Larsson och Siwert
Gårdestig
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.expomedica.se› eller ta
kontakt per tel 08-23 73 10, e-post:
info@expomedica.se
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