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■ nytt om namn

Intresseföreningen Opuscula Medicas
Matts Halldin-pris för stimulerande och
idérika insatser i undervisningen i prak-

tisk klinisk sjukvård har
tilldelats Hans Gyllen-
hammar, docent vid
hematologiska klini-
ken, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset Hud-
dinge, och studierektor
vid institutionen för
medicin i Huddinge. 

Han får utmärkelsen med följande
motivering: »För mångårig gedigen och
uppskattad undervisning och pedago-
giskt utvecklingsarbete i internmedicin
i läkarprogrammets grundutbildning
vid Karolinska institutet samt för djupt
engagemang i planeringen och genom-
förandet av kursen i klinisk medicin i
det nya läkarprogrammet.«

Priset, 25 000 kr jämte ett diplom, de-
lades ut vid KI/SÖS utbildningsdag den
7 november.

Läkemedelsföretaget Sanofi-aventis
har i samarbete med Svensk förening för
diabetologi delat ut stipendier för att
stimulera klinisk patientnära forskning
avseende behandling av typ 2-diabetes.

Årets stipendiater är Gun Jörne-
skog, medicinkliniken, Danderyds sjuk-
hus (100 000 kr), Henrik Wagner, kli-
niken för endokrinologi, metabolism
och diabetes, Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna (50 000 kr), och Mozh-
gan Dorkhan, endokrinologiska klini-
ken, Universitetssjukhuset MAS, Mal-
mö (50 000 kr).

Svante Blomstrand, Landvetter, 63 år,
död 11 oktober
Anders Borgström, Malmö, 58 år, död
9 oktober
Argo Kövamees, Bromma, 81 år, död 16
oktober
Ingvar Ståhle, Malmö, 96 år, död 3 sep-
tember

■ disputationer
15 november, funktionell genomforsk-
ning, Karolinska institutet, kl 09.30, Hil-
larpsalen, Retzius väg 8: Functional
genomics studies of PINK1 (Camilla
Schéele). Fakultetsopponent: Nicholas
W Wood, England.

15 november, pediatrisk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandiasa-
len, Astrid Lindgrens barnsjukhus: Bis-
phosphonate treatment of children and
adolescents with osteogenesis imper-
fecta. Effects on clinical symptoms and
bone turnover (Eva Åström). Fakultets-
opponent: David Sillence, Australien.

16 november, pediatrisk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Skandiasa-
len, Astrid Lindgrens barnsjukhus: The
IGF-IGFBP system in aerobic exercise –
with focus on skeletal muscle (Ulrika
Berg). Fakultetsopponent: Allan Flyv-
bjerg, Danmark.

16 november, ortopedi, Karolinska insti-
tutet, kl 09.00, aulan, Södersjukhuset:
Humeral shaft fractures: epidemiology
and outcome (Radford Ekholm). Fakul-
tetsopponent: Richard Wallensten.

16 november, experimentell medicin,
Karolinska institutet, kl 09.00, föreläs-
ningssalen M63, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Huddinge: Alcohol and
inflammation: A study of effects of etha-
nol on endothelial and epithelial cell
functions (Anne-Sofie Johansson). Fa-
kultetsopponent: Tomas Cronholm.

16 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, hörsalen,
plan 4, Novum , Hälsovägen 7, Hud-
dinge: Functional brain activity in Alz-
heimer patients as studied by multi-
tracer positron emission tomography –
effects of treatment vid cholinesterase
inhibitors (Ahmadul Kadir). Fakultets-
opponent: Gary W Small, USA.

16 november, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, föreläsnings-
salen, MTC, Theorells väg 1: Studies of
cell signalling using bacterial toxins and
organic electronic devices (Peter Kjäll).
Fakultetsopponent:Thomas Borén.

16 november, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 10.00, Petrénsalen,
Nobels väg 12B: Measures in forensic
psychiatry. Risk monitoring and struc-
tured outcome assessment (Knut Stu-
ridsson). Fakultetsopponent: Caroline
Logan, Skottland.

16 november, neurokemi, Göteborgs
universitet, kl 13.30, psykiatriska klini-
kens aula, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Mölndal: Alzheimer’s dis-
ease: effect of Tau-related genes on the
pathology, neurochemistry and risk of
disease (Annica Sjölander). Fakultets-
opponent: Sture Eriksson.

17 november, experimentell hjärnforsk-
ning, Lunds universitet, kl 09.15, Seger-
falksalen, Wallenberg Neurocentrum:
Mitochondrial permeability transition
following calcium overload. Its role in
neuronal cell death and potential as a
pharmacological target (Magnus Hans-
son). Fakultetsopponent: Sten Orrenius.

19 november, psykiatri, Lunds univer-
sitet, kl 13.00, hörsal Palaestra, Univer-
sitetsplatsen: Schizophrenia in a lon-
gitudinal perspective: clinical and
neurocognitive aspects (Jonas Eber-
hard). Fakultetsopponent: Jozef Peus-
kens, Belgien.

20 november, medicinsk kvinnoforsk-
ning, Linköpings universitet, kl 13.00,
aulan, Hälsans hus, Universitetssjukhu-
set i Linköping: Partial vaginismus – 
definition, symptoms and treatment
(Maria Engman). Fakultetsopponent:
Lotti Helström.

22 november, idrottsmedicin, Karolins-
ka institutet, kl 09.00, Skandiasalen, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus: Swedish
TeamGym – injury incidence, mecha-
nism, diagnosis and postural control
(Marita Löfgren Harringe). Fakultets-
opponent: Kari Bø, Norge.

22 november, klinisk fysiologi, Göte-
borgs universitet, kl 09.00, centralklini-
kens aula, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra: Diagnosis of inter-
atrial shunts and the influence of patent
foramen ovale on oxygen desaturation
in obstructive sleep apnoea (Magnus Jo-
hansson). Fakultetsopponent: Eva Ny-
lander.

23 november, urologi, Umeå universitet,
kl 13.00, sal E04, byggnad 6E, Norrlands
universitetssjukhus: Renal cell carcino-
ma – factors of importance for follow-up
and survival (Farhood Iranparvar Alam-
dari). Fakultetsopponent: Sven Lund-
stam.

23 november, allmänmedicin/epidemio-
logi, Umeå universitet, kl 09.15, sal 135,
byggnad 9A, Norrlands universitets-
sjukhus: Health-promoting health ser-
vices: Personal health documents and
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Utdelning av stipendier
för forskning om diabetes

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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empowerment (Lars Jerdén). Fakultets-
opponent: Charli Eriksson.

23 november, öron-, näs- och halssjuk-
domar, Uppsala universitet, kl 09.00,
Skoogsalen, ingång 78/79, Akademiska
sjukhuset: Clinical and genetic studies
of hearing impairment (Carina Fryk-
holm). Fakultetsopponent: Lisbeth Tra-
nebjaerg, Danmark.

23 november, experimentell patologi,
Uppsala universitet, kl 09.15, Rudbeck-
salen, Rudbecklaboratoriet, Dag Ham-
marskjölds väg 20: Mechanisms of sen-
sitization to apoptosis in multiple my-
eloma (Anna Hammarberg). Fakultets-
opponent: Federico Caligaris-Cappio,
Italien.

23 november, obstetrik och gynekologi,
Uppsala universitet, kl 13.15, auditorium
Minus, Museum Gustavianum, Akade-
migatan 3: Biochemical and epidemio-
logical studies of early-onset and late-
onset pre-eclampsia (Anna-Karin Wik-
ström). Fakultetsopponent: Göran Berg.

23 november, fysiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.30, föreläsningssalen,
CMB: Insulin-like growth factor bind-
ing protein-3: structure and function
(Maria Ahlsén). Fakultetsopponent:
Briony Forbes, Australien.

23 november, rehabiliteringsmedicin,
Karolinska institutet, kl 09.00, aulan,
Danderyds sjukhus: Co-operation
among rehabilitation actors for return
to working life (Jenny Kärrholm). Fa-
kultetsopponent: Birgitta Bernspång.

23 november, medicinsk vetenskap,
Karolinska institutet, kl 09.00, Rocke-
fellersalen, Nobels väg 11: Needs assess-
ments for international humanitarian
health assistance in disasters (Johan
von Schreeb). Fakultetsopponent: Deb-
bie Guha-Sapir, Belgien.

23 november, medicinsk cellbiologi,
Linköpings universitet, kl 13.00, Berze-
liussalen, Universitetssjukhuset i Lin-
köping: Studies of transforming growth
factor alpha in normal and abnormal
growth (Anna-Lotta Hallbeck). Fakul-
tetsopponent: Carl-Henrik Heldin.

23 november, urologi, Göteborgs uni-
versitet, kl 13.00, aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: Early prostate
cancer. On prognostic markers and pre-
dictors of outcome after radical prosta-
tectomy (Ali Khatami). Fakultetsoppo-
nent: Mikael Häggman.

24 november, molekylär medicin, Upp-
sala universitet, kl 13.00, Rudbecksalen,
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammar-
skjölds väg 20: Analysis of complex ge-
netic traits in population cohorts using
high-throughput genotyping technology
(Andreas Dahlgren). Fakultetsoppo-
nent: Struan Grant, USA.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till
ändamål att stödja utbildning och forsk-
ning vars syfte är att bekämpa cancer-
sjukdomar samt stödja behandling och
omvårdnad av behövande cancersjuka
personer. Stiftelsen stödjer företrädes-
vis klinisk och klinisk experimentell
cancerforskning. Det utdelningsbara
beloppet år 2008 är 4–5 miljoner kro-
nor. Bidrag till resor ges endast i undan-
tagsfall.

Ansökan på särskild blankett skall
vara stiftelsen tillhanda senast den 3
mars  2008 under adress: Gunnar Nils-
sons Cancerstiftelse, Box 1027, 251 10
Helsingborg. Ytterligare information
och ansökningsblankett kan hämtas via
‹www.cancerstiftelsen.se› eller beställas
per tel 042-21 03 05, fax 042-18 72 88.

■ kalendarium
Svenska Läkaresällskapet, tisdagssam-
mankomst den 20 november, kl 17.30,
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Kontaktallergier mot kemikalier – nytt
om risker, regler och prevention
Moderator: Carola Lidén
Medverkande: Anders Boman, Jeanne
Duus Johansen, Brita Oredsson Hag-
ström och Monica Tammela
För information, se ‹www.sls.se›

Konst & läkekonst, föredrag onsdagen
den 21 november, kl 19.00, Svenska Lä-
karesällskapet, Klara Östra Kyrkogata
10, Stockholm
Två författare om vården
Medverkande: Pia Delson och P C Jer-
sild
Efter föredraget serveras supé (150 kr) i
Sällskapets restaurang. Anmälan till
supén görs per tel 08-411 60 50 eller
e-post: lakares.rest@telia.com 

Stockholms läkarförenings sektioner,
årsmöten 2007:
Karolinska Universitetssjukhuset, ons-
dagen den 5 december, kl 18.00, Sveriges
läkarförbund, Villagatan 5
Medverkande: Lennart Persson och Stig
Nyman

Södersjukhuset, onsdagen den 5 decem-
ber, kl 17.00 (se lokalt anslag för plats)
S:t Görans sjukhus, måndagen den 10
december, kl 17.00, hörsalen
Danderyds sjukhus, tisdagen den 11 de-
cember, kl 17.00, sal 1, plan 5, hus 18
Efter årsmötet informerar Kenneth
Olausson om avtalsrörelsen
Ytterligare upplysningar lämnas av
Stockholms läkarförenings kansli, tel
08-790 34 21

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

Värkstadsledarkurs över Internet (4
veckor) med start den 28 januari 2008, i
arrangemang av Värkstadsstiftelsen
För information, kontakta Gunilla
Brattberg, tel 08-33 67 89, e-post: 
gunilla.brattberg@varkstaden.se eller
se ‹www.varkstaden.se›

Svensk internmedicinsk förening (SIM)
arrangerar fortbildning i internmedicin
för bakjourer, 2–4 april 2008, Thoresta
Herrgård utanför Stockholm
Programinnehåll:
Bakjoursjuridik, infektion/inflamma-
tion, blödningskomplikationer vid AK-
behandling, akut neurologi. Fallbaserad
utbildning
Deltagaravgiften är 4 000 kr
För ytterligare information, se
‹http://sim.nu/mambo› eller kontakta
e-post: mikael.kohler@ltdalarna.se
Sista anmälningsdag är den 15 februari

Medel att söka
för cancerforskning


