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■ nytt om namn

Styrelsen för Lena och Per Sjöbergs
forskningsstiftelse har utsett Rolf Ge-
deborg och Anders Oldner till motta-
gare av 2007 års stipendier på 125 000
kr vardera. 

Rolf Gedeborg, överlä-
kare vid anestesi- och in-
tensivvårdskliniken,
Akademiska sjukhuset i
Uppsala, får stipendiet
för sin forskning inom
området olycksfallsepi-
demiologi, som är av
mycket stort värde för ut-

vecklingenav prehospital och hospital
vård.

Anders Oldner är av-
delningsläkare vid sek-
tionen för anestesi och
intensivvård, Karolinska
Universitetssjukhuset
Solna. Han får stipendiet
för sin brett upplagda
traumaforskning, som på
ett föredömligt sätt inte-
grerar epidemiologiska studier med pa-
tofysiologiska och djurexperimentella
studier.

Vid årets kirurgvecka i Stockholm val-
des Peter Naredi till ny ordförande i
Svensk kirurgisk förening för perioden
2008–2011. Naredi är professor i kirurgi
vid Norrlands universitetssjukhus i
Umeå, och hans specialområde är can-
cerkirurgi, speciellt leverkirurgi.

John-Fredrik Dymling, Malmö, 76 år,
död 6 oktober
Kerstin Eriksson, Nybro, 82 år, död 3
oktober
Gabriel Fried, Stockholm, 56 år, död 9
oktober
Anders Movin, Huddinge, 75 år, död 15
oktober
Johan Tullberg, Bromma, 90 år, död 20
september

■ disputationer
8 november, radiologi, Uppsala univer-
sitet, kl 09.15, Grönwallsalen, ingång 70,
Akademiska sjukhuset: Transcatheter
arterial embolization in the manage-
ment of life threatening bleeding ap-
plied in upper gastrointestinal and post
partum bleedings (Lars-Gunnar Eriks-
son). Fakultetsopponent: Krasnodar
Ivancev.

8 november, histologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 09.00, hörsal F3, Medicinare-
gatan 12F: Application of imaging TOF-
SIMS in cell and tissue research (Katrin
Richter). Fakultetsopponent: Andrew G
Ewing.

9 november, urologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal 1, byggnad 10, Norrlands
universitetssjukhus: Prostatacancer och
fytoöstrogener – experimentella, klinis-
ka och epidemiologiska studier (Annika
Bylund). Fakultetsopponent: Swen-Olof
Andersson.

9 november, klinisk bakteriologi, Umeå
universitet, kl 13.00, sal E04, byggnad
6E, Norrlands universitetssjukhus: Uro-
genital probiotics – potential role of lac-
tobacilli in prevention of urogenital in-
fections in women (Daniel Rönnqvist).
Fakultetsopponent: Patricia Conway,
Australien.

9 november, medicin, Umeå universitet,
kl 13.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan,
Norrlands universitetssjukhus: Estro-
gen signaling in stroke: genetic and ex-
perimental studies (Magnus Strand).
Fakultetsopponent: Jan Hillert.

9 november, klinisk kemi, Uppsala uni-
versitet, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång
50, Akademiska sjukhuset: Studies of
eosinophil cationic protein (ECP) in
vivo and in vitro: impact of genetic and
posttranslational modifications (Jenny
Eriksson). Fakultetsopponent: Ester
Boix, Spanien.

9 november, vårdvetenskap, Uppsala
universitet, kl 13.15, Skoogsalen, onkolo-
giska kliniken, ingång 78, Akademiska
sjukhuset: Cancer patients’ satisfaction
with doctors’ care: consequences and
contributing conditions (Camilla
Fröjd). Fakultetsopponent: Peter
Strang.

9 november, molekylär medicin, Uppsa-
la universitet, kl 09.15, Skoogsalen, in-
gång 78/79, Akademiska sjukhuset: Ra-
diolabelled oligonucleotides for evalua-

tion of in vivo hybridisation utilising
PET methodology (Gábor Lendvai). Fa-
kultetsopponent: Bertrand Tavitian,
Frankrike.

9 november, medicinsk biokemi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, Samuelsson-
salen, Tomtebodavägen 6: Neural crest
in development and repair (Jorge Ben-
jamín Aquino). Fakultetsopponent: Car-
men Birchmeier-Kohler, Tyskland.

9 november, njurmedicin, Karolinska in-
stitutet, kl 10.00, föreläsningssalen 4U,
Alfred Nobels allé 8, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Huddinge: Icodextrin
metabolism in peritoneal dialysis: clini-
cal and experimental studies (Elvia Gar-
cía López). Fakultetsopponent: Ray-
mond T Krediet, Nederländerna.

9 november, epidemiologi, Karolinska
institutet, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels
väg 12B: Swedish moist snuff and the
risk of cardiovascular diseases (Maria-
Pia Hergens). Fakultetsopponent: Anni-
ka Rosengren.

9 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Cronholm-
salen, R5:01: Clinical studies of bio-
markers in suicide prediction (Jussi Jo-
kinen). Fakultetsopponent: Jouko
Lönnqvist, Finland.

9 november, cell- och molekylärbiologi,
Karolinska institutet, kl 09.15, auditori-
et, CMB, Berzelius väg 21: Transcription
and transport of a messenger RNP par-
ticle: novel regulatory mechanisms (Ka-
rin Kylberg). Fakultetsopponent: Georg
Krohne, Tyskland.

9 november, allmänmedicin, Karolinska
institutet, föreläsningssalen 4-263, Al-
fred Nobels allé 12, Huddinge: Osteopo-
rosis in elderly women in primary
health care (Helena Salminen). Fakul-
tetsopponent: Sari Ponzer.

9 november, experimentell medicin, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen, L8:00, CMM, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Genetic
regulation of nerve injury-induced
neurodegeneration and inflammation
(Maria Swanberg). Fakultetsopponent:
Timothy J Aitman, England.

9 november, öron-, näs- och halssjukdo-
mar, Karolinska institutet, kl 09.00, Bir-
keaulan, Karolinska Universitetssjuk-
huset Huddinge: Pregnancy rhinitis:
pathophysiological effects of oestro-
gen and treatment with oral deconges-

Forskningsstipendiater

Rolf Gedeborg

Anders Oldner

Ny ordförande
i Svensk kirurgisk förening

Avlidna

■ 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.
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tants (Karin Toll). Fakultetsopponent:
Anders Cervin.

9 november, medicinsk biokemi, Karo-
linska institutet, kl 09.30, stora semina-
rierummet, Scheelelaboratoriet: Micro-
fluid electrocapture in proteomic sam-
ple preparation for mass spectrometry
(Susanne Vollmer). Fakultetsopponent:
Michael Zasloff, USA.

9 november, genus och medicin, Linkö-
pings universitet, kl 09.00, aulan, Häl-
sans hus, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping: Healthy women or risk patients?
Non-attendance in a cervical cancer
screening program (Marie Oscarsson).
Fakultetsopponent: Eva Johansson.

9 november, kirurgi, Göteborgs univer-
sitet, kl 13.00, föreläsningssal 1, Drott-
ning Silvias barn- och ungdomssjukhus:
Helicobacter pylori associated effects
on inflammatory radical formation and
angiotensin II receptors in the stomach
(Anders Elfvin). Fakultetsopponent:
Lena Holm.

9 november, urologi, ssk andrologi,
Lunds universitet, kl 09.15, Lilla aulan,
MFC, ingång 59, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö: The androgen receptor
GGN polymorphism: genetic and func-
tional analyses (Kristina Lundin). Fa-
kultetsopponent: Jörg Gromoll, Tysk-
land, Tyskland.

9 november, kirurgi, ssk medicinsk
psykologi, Lunds universitet, kl 13.00,
Jubileumsaulan, MFC, ingång 59, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: Cleft
lip and palate in adolescence: identify-
ing variables relating to psychosocial
concerns (Martin Persson). Fakultets-
opponent: Nichola Rumsey, England.

■ specialistnytt

Svensk förening för otorhinolaryngo-
logi, huvud- och halskirurgi anordnar
under våren 2008 skriftligt prov i öron-,
näs- och halssjukdomar. Till provet in-
bjuds blivande specialister (ST-läkare
>4 år) inom ÖNH-sjukdomar. 

Skrivningen äger rum fredagen 
den 4 april 2008 (kl 09.00–14.00) och
kommer att genomföras via Internet på
hemortskliniken (under överinseende
av en person som utvalts av respek-
tive klinikchef ). Deltagare från Stock-
holmsregionen hänvisas till Karolinska

Universitetssjukhuset Huddinge.
Det skriftliga provet består i regel av

cirka 30 essäfrågor som ibland är knut-
na till fallbeskrivningar. Skrivningsti-
den är 5 timmar. Rättning sker anonymt
och resultatet meddelas endast skriv-
ningsdeltagaren. De rättade skrivning-
arna lämnas ej ut, utan frågorna med
svar publiceras direkt efter skrivningsti-
dens utgång via ‹www.clintec.ki.se/onh/
Spec.skrivn/index.htm›. Föreningen
förutsätter att klinikerna bestrider de
kostnader som kan vara  förenade med
deltagandet. Skrivningsavgiften (2 000
kr) faktureras respektive hemortsklinik
efter deltagandet.

Anmälan skall ha inkommit senast
den 21 januari 2008 till Per-Åke Linde-
stad, ÖNHC-kliniken, B53, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge,
141 86 Stockholm, e-post: 
per-ake.lindestad@karolinska.se  

Utförliga föreskrifter finns att hämta
via ‹www.orlforum.com› alternativt
‹www.clintec.ki.se/onh/Spec.skrivn/
index.htm›, där även tidigare skrivning-
ar återfinns. Vid eventuella frågor, kon-
takta Agneta Wittlock, e-post:
Agneta.Wittlock@ki.se eller tel 08-
585 873 53.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 6 november, kl 17.30,
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Nya behandlingsmetoder vid anorexi,
bulimi och hetsätningsstörningar
Moderator: Anna-Maria af Sandeberg
Medverkande: Ata Ghaderi och Lauri
Nevonen
För ytterligare information, se
‹www.sls.se› eller kontakta Christina
Plöen, tel 08-440 88 74, e-post:
christina.ploen@sls.se

SLSOs läkarförening, årsmöte tisdagen
den 13 november, kl 18.00, Sveriges lä-
karförbund, Villagatan 5, Stockholm
Program
Årsmötesförhandlingar
Privatisering och avknoppning – vad
händer?
Björn Klint: Tjänstepension, sjukför-
mån och föräldraledighet. Vad gäller hos
de nya arbetsgivarna?
Kenneth Olausson, Mikael Rolfs: Spring
fortare! Hur hantera en försämrad ar-
betsmiljö orsakad av höga krav på pro-
duktivitet?
Mingel med smörgås från kl 17.30 för dig
som anmäler dig per e-post:
stockholm@slf.se senast den 9 novem-
ber

Svenska föreningen för medicinsk psy-
kologi, studiedag lördagen den 1 decem-
ber om Balintgrupper (för läkare) och
Balintliknande grupper för läkare under
utbildning, Sveriges läkarförbunds loka-
ler, Kommendörsgatan 9, Stockholm
Studiedagen riktar sig till gruppledare,
lärare och handledare inom medi-
cinsk/medicinsk-psykologisk utbild-
ning och till Balintgruppintresserade
Program
09.30–10.30 Dorte Kjeldmand: När
gruppen fungerar mindre bra
11.00 Grupparbete (»Fish-bowl«-grupp
och diskussion)
12.30 Lunch
13.30–14.30 Juanita Forssell, Henry Ja-
blonski: Hur hjälper Balintgrupper lä-
kare och blivande läkare?
15.00 Grupparbete (»Fish-bowl«-grupp
och diskussion)
16.30–16.45 Utvärdering och avslut-
ning
Anmälan görs via ‹www.sfmp.se›
Deltagaravgiften (100 kr för medlem-
mar och inbjudna gäster, övriga 350 kr)
sätts in på föreningens plusgirokonto
65 14 50-9 före den 20 november. Skriv
Balintstudiedag, namn, telefonnummer
och e-postadress på anmälan

Medicinhistoriskt seminarium 2007, 
fredagen den 7 december, kl 13.00–
16.00, sal F-3, Blocket, Universitetssjuk-
huset i Lund
Tema: Medicinhistoriska aspekter på
sinnesorganen och deras sjukdomar
Program
Peter M Nilsson: Inledning och väl-
komsthälsning
Nils-Gunnar Toremalm: Från hammare
och mejsel till mikroelektroder – öron-
kirurgi under 100 år
Berndt Ehinger: Behandling av grå starr.
Urgammalt och högmodernt
Eva Tegner: Ljusa kvinnor och mörka
män i konsten – föreligger verkliga pig-
mentskillnader?
Lars Malm: Historia kring näsan, Jacob-
sons organ och Ivar Broman
Göran Lundborg: Handen och dess sjuk-
domar i ett historiskt perspektiv
Bengt W Johansson: Smaklökar, mat och
kulinarisk njutning
Maria Hemborg Kristiansson: Läkaren i
konsten – en syn för ögat
Ytterligare information lämnas av Peter
M Nilsson, e-post:
Peter.Nilsson@med.lu.se
Deltagandet är kostnadsfritt och ingen
föranmälan krävs

Specialistexamination
i ÖNH-sjukdomar

■ FLER KONFERENSER
Se www.lakartidningen.se


