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■ nytt om namn

Rudi Firnhaber, psykiater och verk-
sam vid Röda Korsets center för torte-
rade flyktingar, har ut-
setts till förste motta-
gare av ett legat som in-
stiftats till minne av två
ledande förgrundsge-
stalter vid Kris- och
Traumacentrum (f d
CTD), Hartmut
Apitzsch och Sten W
Jakobsson. 

Firnhaber får priset för att han tidigt
uppmärksammat tortyrskador och äg-
nat sin livsgärning åt dem som drabbats. 
I motiveringen framförs att han visat 
civilkurage både genom att försvara
flyktingar och problematisera »enkla«
sanningar. Han har ständigt uppdaterat
sina kunskaper och arbetat administra-
tivt med att skapa en grund för kun-
skapsutveckling i Sverige. 

Priset delades ut i samband med ett
jubileumsseminarium som hölls i
Stockholm 14–15 september.

Gunnar Akner har förordnats som pro-
fessor i geriatrik vid Örebro universitet
förenat med en överläkartjänst vid geri-
atriska kliniken, Universitetssjukhuset,
Örebro.
Björn Lundqvist har erhållit en överlä-
kartjänst vid anestesikliniken, Central-
lasarettet i Växjö.
Conny Andersson har utsetts till sjuk-
huschef vid Sjukhuset i Lidköping. Han
kommer närmast från Norra Älvsborgs
länssjukhus, där han varit sjukhusdirek-
tör sedan 2001.
Sedan den 1 september är Barbara Ba-
biak anställd som specialistläkare vid
Blekingesjukhuset med placering på 
Basenhet medicin, Karlskrona.

■ disputationer
12 oktober, epidemiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.15, Petrénsalen, Nobels
väg 12A: Risk and prognosis of breast
cancer among women at high risk of the
disease (Mikael Hartman). Fakultetsop-
ponent: Flora Van Leeuwen, Nederlän-
derna.

17 oktober, neurovetenskap, Karolinska
institutet, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius
väg 8: Spinal cord injury: development

of protection and repair strategies in
rats (Matthias Erschbamer). Fakultets-
opponent: James W Fawcett, England.

17 oktober, cell- och molekylärbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.00, sal 4Y,
Alfred Nobels allé 8: Development of
nonviral gene delivery and of anti-gene
reagents (Rongbin Ge). Fakultetsoppo-
nent: Tomas G Jansen, Danmark.

19 oktober, medicin, Umeå universitet,
kl 09.00, Astrid Fagraeussalen, byggnad
6A: Cytokines and defensins in inflam-
matory bowel disease (Arman Rahman).
Fakultetsopponent: Mats Andersson.

19 oktober, medicinsk kemi, Umeå 
universitet, kl 13.00, sal KB3A9, KBC:
Studies of the phosphatidylinositol 3 ki-
nase (PI3K) signaling pathway in mam-
malian ovarian follicle activation and
development (Singareddy Rajareddy).
Fakultetsopponent: Anneli Stavréus-
Evers.

19 oktober, patologi, Umeå universitet,
kl 13.00, sal C, 9 tr, Tandläkarhögskolan,
Norrlands universitetssjukhus: Of mice
and men – SOD1 associated human
amyotrophic lateral sclerosis and trans-
genic mouse models (Karin Sixtensdot-
ter Graffmo). Fakultetsopponent: Elisa-
beth Englund.

19 oktober, medicinsk biokemi, Uppsala
universitet, kl 09.15, sal B42, BMC, Hu-
sargatan 3: Mechanisms of integrin sig-
nal transduction (Anne Stefansson). Fa-
kultetsopponent: Björn Öbrink.

19 oktober, klinisk immunologi, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, Berzeliussa-
len, ingång 65, Universitetssjukhuset i
Linköping: Local immune regulation in
human pregnancy with focus on deci-
dual macrophages (Charlotte Gustafs-
son). Fakultetsopponent: Eva Sverre-
mark-Ekström.

19 oktober, patologi, Göteborgs univer-
sitet, kl 09.00, föreläsningssalen, patolo-
gen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Studies of fusion oncogenes and ge-
nomic imbalances in human tumors
(Fredrik Persson). Fakultetsopponent:
Thoas Fioretos.

19 oktober, cell- och molekylärbiologi,
Lunds universitet, kl 09.00, Lundmark-
salen, Astronomicentrum, Sölvegatan
27: The role of phosphodiesterase 3B in
cAMP-mediated regulation of insulin
secretion (Helena A Walz). Fakultetsop-
ponent: Anders Tengholm.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 16 oktober, kl 17.30, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Förslag till nationellt program för sui-
cidprevention
Moderator: Danuta Wasserman
Medverkande: Helena Silfverhielm
Ytterligare information lämnas via
‹www.sls.se›

Svensk flyg & marinmedicinsk förening
(SANMA), utbildningskväll torsdagen
den 18 oktober, kl 18.30, Stockholm
Sidney Dekker: Flygolyckor – human
factors
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.sanma.se›

Nationell kvalitetsdag för primärvården,
onsdagen den 24 oktober, Stockholms-
mässan, Älvsjö, i arrangemang av
Svensk förening för allmänmedicin 
Program
09.00 Samling. Välkommen
09.55 Hur blir primärvård bra?
10.45–11.45 Stimulera förbättringsar-
bete
Bevara hälsan!
Annorlunda organisation
12.45–13.45 Kvalitetsvärdering av vård-
centraler
Förebygga övervikt hos barn
Professionell medicinsk information på
webben
14.00 Läkemedel i lagom dos
Minskad smärta och bättre hälsa genom
mera rörelse 
Sjuklighet och kostnader
15.00–16.00 De är de små små detal-
jerna som gör det!
Anmälan görs senast den 15 oktober per
e-post: kjell.lindstrom@lj.se 

Karlskrona Läkareförening inbjuder till
sitt 1337:e ordinarie sammanträde, tors-
dagen den 25 oktober, kl. 18.30, å Sjö-
officerssällskapets lokaler i Karlskrona 
Agneta Folestad: Ortopedi och filosofi
Föredraget följs av ålbuffé
Anmälan om deltagande vid supén görs
senast den 22 oktober per e-post:
Karlskrona.Lakareforening@Gmail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av Rut
Öien, e-post: rut.oien@ltblekinge.se

Forskningsdagar om Parkinsons sjuk-
dom, 25–26 oktober, Zanderska huset,
Alfred Nobels allé 23, Campus Syd
Program
TORSDAG 25 oktober
13.30–15.00 Per Svenningsson, Bertil
Fredholm, Kjell Fuxe, Per Andrén: Icke
dopaminerg påverkan

Prisbelönta insatser
för traumatiserade flyktingar

På nya jobb
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15.30–17.00 Jan-Erik Broman, Arja Hög-
lund, Peter Hagell: Sömn och trötthet
(fatigue)
FREDAG 26 oktober
08.30 Sven Pålhagen: Uppdatering
09.00–10.30 Ann Marie Janson Lang,
Lars Wahlberg, Johan Ericson, Jonas
Frisén: Reparation av nervcellsförlust
med stamcellstekniker – verklighet eller
framtidsdröm?
11.00–12.30 Olof Sydow, Andrea Car-
mine-Belin, Lars Olson, Dagmar Galter:
Genetik
13.30 Håkan Widner, Arja Höglund, Lot-
ta Carlheim-Müller: Handläggning av
patienter
14.45–15.00 Per Odin, Arja Höglund:
Summering
För ytterligare information, se
‹www.swemodis.se›, ‹www.vfmd.se› el-
ler kontakta Ann Marie Janson Lang,
e-post: am.janson-lang@mednut.ki.se

Kurs i fjällmiljö för hotell- och back-
läkare, 6–9 december, Fjällgården, Åre, i
arrangemang av Svenska liftanläggning-
ars organisation (SLAO)
Kursledare: Marie Nordgren
Kursen ger kunskap om behandlings-
principer och medicinsk utrustning som
är till hjälp vid tjänstgöring i fjällen, och
stor vikt läggs vid praktiska övningar
tillsammans med skidpatruller i om-
händertagande av skadade i terräng.
Handläggning på mottagning och åtgär-
der inför transport kommer även att
diskuteras och exemplifieras
Anmälan görs senast den 26 oktober per
e-post: info@slao.se
För ytterligare information och detalje-
rat program, se ‹www.slao.se›

SMI-dag om antibiotikaresistens, freda-
gen den 16 november, Gardaulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 18, Solna
Program
09.15 Registrering
09.45 Ragnar Norrby: Välkommen
09.50 Otto Cars: Varför är vi oroliga för
ESBL?
10.05 Eva Melander: ESBL och annan
cefalosporinresistens hos gramnegativa
bakterier, bakgrund
10.25 Barbro Olsson Liljequist: Finns
bakterier med ESBL i Sverige?
10.45–11.05 Torbjörn Söderström: Hur
hanterar vi ESBL-utbrottet i Uppsala?
11.20 Förslag till åtgärdsprogram för att
möta ökningen av ESBL
Gunnar Kahlmeter: Diagnostik
Tinna Åhrén: Vårdhygien
Inga Odenholt: Behandling
11.50–12.30 Hans Fredlund: Diskussion
13.30 Tomas Söderblom, Sara Haegg-
man: MRSA – lägesrapport Sverige

13.50 Tinna Åhrén: SSAC – förslag till
gemensamma nordiska epidemiolo-
giska definitioner av MRSA
14.05–14.25 Ingegerd Hökeberg: MRSA –
en ny zoonos: ny kunskap om spridning
mellan hund och människa
14.45 Sven Hoffner: Tuberkulos – aktuel-
la resistensproblem
15.05 Johan Struwe: Framtidens resi-
stensövervakning
15.35–16.00 Otto Cars m fl: Diskussion
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.smittskyddsinstitutet.se›
eller kontakta Kristina Lundh, tel 08-
457 23 67, e-post: 
kristina.lundh@strama.se

Cervical and vaginal ecology – impact
on health and reproduction, symposium
12–14 december, Universitetssjukhuset i
Lund
Program
ONSDAG 12 december
Bo Ahrén: Mötet öppnas
R Romero: The role of infection and in-
flammation in pre-term parturition and
fetal injury
M Genc: Gene–environment interaction
and pregnancy outcomes
A B Onderdonk: Quantitative and quali-
tative vaginal micro flora studies: A
twenty-five year experience
P-A Mårdh: VVC/RVVC
R N Fitcherova: Innate immunity in the
cervicovaginal environment
G Ekman-Ordeberg: Cervical softening
of the cervix
J Dillner: Recent developments on hu-
man papillomavirus and genital cancers

TORSDAG 13 december
Session 1. Mucosal immunity and
biochemical defences in the LGT
S Guaschino: Proteomic analysis of hu-
man vaginal fluid
S Thiel: Mannan-binding lectines and
other innate immune defence mecha-
nisms
I Carlstedt: The role of mucins in muco-
sal protection
A Malmström: Recruitment of fibro-
blasts for final cervical remodelling
M Hein: The cervical mucus plug
D Ley: Modulation of inflammation and
ischemia in the developing brain
S S Witkin: Genetic polymorphisms and
individual variations in the consequen-
ces of genital tract infections
S Hansson: Serum protein expression
profiling of preeclampsia, using recom-
binant antibody microassay
Session 2. Cervical and vaginal micro-
biology 
G Molin: Normal flora and lactobacilli
G Kahlmeter: Antibiotic resistance 

as a biological phenomenon
K Persson: Impact of chlamydia infec-
tions on reproductive health
G Donners: Abnormal vaginal flora, cer-
vical anatomy and preterm birth
W J Ledger: HSV prophylaxis and re-
lated issues
R Weissenbacher: Vulvovaginal candidi-
asis and local immune response
I Sziller: Anonymous, patient-paid chla-
mydia screening by self-collected low
vaginal swab

FREDAG 14 december
J Möller, K Persson and others: Break-
fast seminar: Diagnosis of chlamydia in-
fections – what to believe and how to
act?
Session 1. Premature birth and other ad-
verse pregnancy outcomes
K Marsal: Epidemiology of premature
birth
E R Norwitz: Cervicovaginal biomarkers
to identify women at risk
A Ugwumadu: Treatment of BV. Anti-
biotic and probiotic treatment to pre-
vent adverse pregnancy outcomes
T McElrath: Prevention of preterm
delivery: Contemporary options and
strategies
L Rode: Progesterone to reduce risk of
preterm delivery
U Hoyme: Vaginal pH-measurement as
preventive strategy
G Broberg, P-A Mårdh: Lunch seminar.
The genius Carl von Linné – the man
and his achievements
Session 2. Cervical cancer. STD-vacci-
nes
U Gyllensten: Cervical cancer epidemi-
ology and genetic predisposition
P Lindqvist: Evaluation of cytological
screening and psychosocial aspects on
dysplasia
P Kannisto: Novel techniques in genital
cancer surgery
S Gerber: Tumor microenvironment
markers in human cervical dysplasia
R Toumola: Lower genital tract HIV vi-
rology/immunology and transmission
K Broliden: Resistance against sexual
transmission of HIV
J Paavonen: Will we get vaccines against
HSV and other genital pathogens?
S Mowasi: Risk of cervical cancer after
LEEP conisation – a long term follow-up
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.ssgm.se›

■ 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.


