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■ disputationer
12 december, ortopedi, Linköpings uni-
versitet: Following the mevalonate
pathway to bone heal alley (Björn Skog-
lund). Fakultetsopponent: Lars Nord-
sletten, Norge.

12 december, neurofarmakologi, Göte-
borgs universitet: Dopaminergic stabili-
zers for the treatment of schizophrenia.
Rat studies focusing on negative symp-
toms and mechanisms of action (Johan
Rung). Fakultetsopponent: John Wad-
dington, Irland.

14 december, medicinsk cellbiologi, Ka-
rolinska institutet: Studies of pancreatic
islet microcirculaton and insulin secre-
tion in normal and diabetic rats (Zhen
Huang). Fakultetsopponent: Bernard
Portha, Frankrike.

14 december, klinisk farmakologi, Lin-
köpings universitet: Drug-related mor-
bidity and mortality: pharmacoepi-
demiological aspects (Anna K Jönsson).
Fakultetsopponent: Jørg Mørland,
Norge.

14 december, kardiologi, Göteborgs uni-
versitet: Pathophysiological role and cli-
nical relevance of cytokines in hyper-
tensive heart failure. A combined clini-
cal and experimental study (Espen Hau-
gen). Fakultetsopponent: Ronnie Wil-
lenheimer.

17 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet: DNA methylation
and 5-azacytidine in myelodysplastic
syndromes: pharmacodynamic, mecha-
nistic and clinical studies (Rasheed
Khan). Fakultetsopponent: Anna Karls-
son.

18 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet: Development of a
therapeutic vaccine against the hepati-
tis C virus (Gustaf Ahlén). Fakultetsop-
ponent: David Weiner, USA.

18 december, funktionell genomforsk-
ning, Karolinska institutet: Studies on
natural antisense RNAs and microRNAs
(Omid Reza Faridani). Fakultetsoppo-
nent: Mark Lindsay, England.

18 december, klinisk beroendeforsk-
ning, Karolinska institutet: Evaluation
of naltrexone as a treatment for
amphetamine dependence (Nitya Jaya-
ram-Lindström). Fakultetsoppo-
nent: Wim van den Brink, Nederlän-
derna.

18 december, neurovetenskap, Karolin-
ska institutet: In vitro modelling of tau
phosphorylating kinases: emphasis on
Cdk5 (Anne Jämsä). Fakultetsoppo-
nent: Christina Bark.

18 december, pediatrisk vetenskap, Ka-
rolinska institutet: Na, K-ATPase as a
signaling transducer (Juan Li). Fakul-
tetsopponent: Zijian Xie, USA.

18 december, biovetenskap, ssk infor-
matik, Högskolan i Kalmar: ePrescrib-
ing – studies in pharmacoinformatics
(Bengt Åstrand). Fakultetsopponent:
Albert Wertheimer, USA.

18 december, farmakologi, Göteborgs
universitet: On the autonomic control
of blood flow and secretion in salivary
glands. Functional and morphological
aspects on muscarinic receptor sub-
types in different species (Anders T Ry-
berg). Fakultetsopponent: Bengt-Olof
Nilsson.

19 december, cancerbiologi, Karolinska
institutet, kl 10.00, föreläsningssal 4U
Solen, Alfred Nobels allé 8, Huddinge:
Repressing the hedgehog signalling
pathway. Functional analysis of the tu-
mour suppressors Patched1 and sup-
pressor of fused (Jessica Svärd). Fakul-
tetsopponent: Maikel Peppelenbosch,
Nederländerna.

19 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Radium-
hemmets föreläsningssal, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna: Analytical
strategies for identifying relevant phe-
notypes in microarray data (Kristian
Wennmalm). Fakultetsopponent: Joa-
kim Lundeberg.

20 december, infektionsbiologi, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Gard-aulan,
Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18:
Genetic approaches towards under-
standing pneumococcal virulence and
biology (Jenny Fernebro). Fakultetsop-
ponent: Tone Tønjum, Norge.

20 december, medicinsk vetenskap, Ka-
rolinska institutet, kl 09.00, Farmakolo-
gens föreläsningssal, Nanna Svartz väg
2: Modulation of prefrontal glutamater-
gic transmission and »atypicality« of
antipsychotic drugs (Åsa Konradsson).
Fakultetsopponent: Lars Oreland.

20 december, toxikologi, Karolinska in-
stitutet, Samuelssonsalen, Tomteboda-
vägen 6: In vitro models to study me-
chanisms of neural cell death induced

by toxic agents (Roshan Tofighi). Fakul-
tetsopponent: Lucio Costa, USA.

20 december, stamcellsbiologi, Lunds
universitet, kl 13.00, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan
17: Cellular pathways and molecular re-
gulation of hematopoietic stem cells
(Kristina Anderson). Fakultetsoppo-
nent: Koichi Akashi, USA.

20 december, stamcellsbiologi, Lunds
universitet, kl 09.00, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan
17: Role of hematopoietin and cyto-
kine tyrosine kinase receptors in early
lymphopoiesis (Christina T Jensen).
Fakultetsopponent: David Allman, 
USA.

20 december, diagnostisk radiologi,
Lunds universitet, kl 09.00, Rune
Grubb-salen, BMC, Sölvegatan 19:
Interventions for portal hypertensions
in patients with portal vein occlusion
and possible effects of a stent-graft on
hepatic circulation (Inger Keussen). Fa-
kultetsopponent: Rickard Nyman.

20 december, obstetrik och gynekologi,
Lunds universitet, kl 13.00, föreläs-
ningssalen, kvinnokliniken, Universi-
tetssjukhuset i Lund: Receptor-medi-
ated uterine effects of oxytocin and
vasopressin. Studies of aetiological 
mechanisms and therapeutic options in
primary dysmenorrhoea and preterm
labour (Ragner Liedman). Fakultets-
opponent: Mary-Ann Lumsden, Skott-
land.

21 december, urologi, Umeå universitet,
kl 09.00, sal Betula, byggnad 6M, Norr-
lands universitetssjukhus: Expression
of hypoxia inducible factor 1α (HIF-1α)
in human renal cell carcinoma (Anders
Lidgren). Fakultetsopponent: Ulf 
Bergerheim.

21 december, kardiologi, Karolinska in-
stitutet, kl 09.00, aulan, thoraxklini-
kerna, Karolinska Universitetssjukhu-
set Solna: T-vector and T-loop morpho-
logy analysis of ventricular repolariza-
tion in ischemic heart disease (Aigars
Rubulis). Fakultetsopponent: Shiwen
Yuan.

21 december, molekylär och cellulär
fysiologi, Lunds universitet, kl 09.15,
föreläsningssalen, CRC, ingång 72, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö: Ion
channel control of phasic insulin secre-
tion (Xingjun Jing). Fakultetsopponent:
Åke Sjöholm.
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21 december, cell- och molekylärbiologi,
Lunds universitet, kl 13.00, GK-salen,
BMC, Sölvegatan 19: Effects of asthma
combination terapy on extracellular
matrix remodeling in human lung fibro-
blasts (Lizbet Todorova). Fakultetsop-
ponent: Sven-Erik Dahlén.

10 januari, medicinsk mikrobiologi,
Umeå universitet, kl 10.00, föreläsnings-
sal Major Groove, byggnad 6L: Effects of
Vibrio cholerae protease and pigment
production on environmental survival
and host interaction (Karolis Vaitkevi-
cius). Fakultetsopponent: Timo Korho-
nen, Finland.

10 januari, pediatrisk vetenskap, Karo-
linska institutet, kl 09.00, Skandiasalen,
Astrid Lindgrens barnsjukhus: Head in-
juries in children: incidence, sequelae
and informational needs (Ann-Char-
lotte Falk). Fakultetsopponent: Peter
Sojka.

11 januari, lungmedicin, Umeå univer-
sitet, kl 09.00, sal B, 9 tr, byggnad 1D,
Norrlands universitetssjukhus: Causes
and treatment of chronic respiratory
failure – experiences from a national re-
gister (Torbjörn Gustafson). Fakultets-
opponent: Leif Bjermer.

11 januari, biomaterialforskning, Göte-
borgs universitet, kl 13.00, hörsal Arvid
Carlsson, Academicum, Medicinarega-
tan 3: Methods for evaluation of bone
healing at metal implants (Karin Heder-
stierna). Fakultetsopponent: Per Aspen-
berg.

11 januari, ortopedisk kirurgi, Göteborgs
universitet, kl 09.00, aulan, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset: The clinical,
radiographic, histological and ultra-
structural results after anterior cruciate
ligament reconstruction using auto-
grafts (Michael Svensson). Fakultetsop-
ponent: Jan Ekstrand.

■ nytt om namn

Eva Kosek, docent vid sektionen för
klinisk smärtforskning, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Sol-
na, har tilldelats priset
till Nanna Svartz minne
för framstående insat-
ser inom den reumato-
logiska forskningen.
Bakom priset, som är på
50 000 kr, står Reumati-
kerförbundet och läke-
medelsföretaget Pfizer.

Kosek har under många år bedrivit
framgångsrik forskning inriktad mot fi-
bromyalgi och långvariga smärttill-
stånd. Hennes forskning är att betrakta
som banbrytande, och har bland annat
bidragit till att klargöra mekanismer
som medfört en ny syn på sjukdomstill-
ståndet fibromyalgi. 

Leif Svensson har antagits som docent
i ämnet kardiologi vid Karolinska insti-
tutet.

Inger Bagger, Uppsala, 81 år, död 14 no-
vember
Märta Palmborg, Djursholm, 93 år,
död 25 november
Lennart Rabow, Lund, 73 år, död 30
november
Maria Rönnerdag, Uppsala, 54 år, död
26 november
Lennart Warselius, Täby, 52 år, död 20
september

Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigeledamöter kallas härmed till or-
dinarie fullmäktigemöte i Stockholm
fredagen den 18 april 2008, kl 10.00–
17.00.

Motioner till fullmäktigemötet kan
väckas av lokalavdelning eller enskild
medlem och skall vara styrelsen till-
handa senast den 25 februari under
adress: Svenska distriktsläkarförening-
en, Box 5610, 114 86 Stockholm, fax 08-
790 33 95, e-post:
anne-marie.johansson@slf.se

Föredragningslista och övriga hand-
lingar kommer att sändas till fullmäkti-
geledamöterna i mitten av mars.
Styrelsen

Under våren 2008 kommer fem AA-
möten för läkare, tandläkare och veteri-
närer att hållas i Stockholm. I samtliga
fall blir det första tisdagen i månaden,
det vill säga 8 januari, 5 februari, 4 mars,
1 april och 3 juni, kl 18.30–19.30, Svens-
ka Läkaresällskapet, lokal Grottan, Kla-
ra Östra Kyrkogata 10, i centrala Stock-
holm.
Anonyma Alkoholister
IDAA

Njurförbundets stipendiefond till Pro-
fessor Nils Alwalls Minne lämnar bidrag
till aktiviteter och projekt som syftar till
att förbättra de njursjukas situation. Ut-
delningen ges i form av rese- och studie-
stipendier samt som produktionsbidrag
till personer och projekt. 2007 års ut-
delning uppgick till 53 000 kr.

Ansökan på särskild blankett i 4 ex-
emplar skall vara Njurförbundet  till-
handa senast den 31 mars 2008.
Ansökningsblankett rekvireras från
Njurförbundets kansli, Box 1386, 172 27
Sundbyberg, tel 08-546 405 00 , e-post:
info@njurforbundet.se eller via
‹www.njurforbundet.se/fonder›.

■ kalendarium
Vad är psykoanalys i dag? Konferens
fredagen den 18 januari, kl 13.00–17.00,
Kulturens auditorium, Lund
Program
Bent Rosenbaum: Psykoanalysens aktu-
alitet som erfarenhetsfält och bålverk
mot reduktionism
Judy Gammelgaard: Om förmågan att
mista otåligheten – psykoanalysen och
den kognitiva tendensen
Lennart Viberg: Övergångsobjekt, ett
psykoanalytiskt begrepp i barnets ut-
veckling
Tommy Tallberg: Självet – och dess
intersubjektiva bakgrund
Anmälan görs till Elisabeth Bruhn-
Thomsen, e-post: ebt@mail.dk eller Ka-
rin Rodhe, e-post:
k.rodhe@glocalnet.net
Sista anmälningsdag är den 13 januari
Deltagaravgiften (500 kr) kan betalas
kontant vid entrén

MSF Stockholm, årsmöte lördagen den
19 januari, kl 17.00, Sveriges läkarför-
bund, Villagatan 5, Stockholm
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.msfstockholm.se›

■ 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, fax 08-
20 76 19, e-post:
carin.jacobsson@lakartidningen.se

Prisbelönt forskning
kring fibromyalgi

Docentur

Avlidna

Distriktsläkarföreningens
fullmäktige 2008

AA-möten för läkare,
tandläkare och veterinärer

Stipendier ur Alwallsfonden



läkartidningen nr 51–52 2007 volym 104 3941

meddelanden

Läkemedelsriksdagen 2008, tisdagen
den 22 januari, Stockholm City Confe-
rence Center
Tema: Makten över läkemedelsinforma-
tionen – vem skall styra?
Program
Moderator: Göran Rosenberg
09.15 Kjell Asplund: Välkomna
09.30 Magnus Söderlund: Marknadsfö-
ringsknep för dold påverkan på patien-
ter och förskrivare
Vem skall styra informationen till pati-
enten?
10.00 Gunnar Alvan, Ann-Christin Tau-
berman: Vilket ansvar har myndigheter
att informera patienter?
10.20 Erica Hagberg: Vem skall ansvara
för informationen efter apoteksmono-
polets fall?
10.30–10.45 Göran Hägglund: Hur vill
regeringen stödja patienternas ställning
på läkemedelsområdet?
11.15 Bengt Lindqvist: Patientförening-
arna – en växande maktfaktor
11.25 Anders Olauson: Läkemedelsre-
klam – håller EU-kommissionen på att
byta fot?
11.35 Björn Beermann, Richard Berg-
ström: Direkt marknadsföring till kon-
sument – för och emot
11.55–12.30 Diskussion
13.30 Thomas Lönngren: EMEAs strate-
gi för öppenhet och kommunikation
14.00 Vem skall styra informationen till
läkarna?
Medverkande: Eva Nilsson Bågenholm,
Kerstin Hulter-Åsberg, Johan Brun, Kjell
Asplund och Måns Rosén
15.05 Diskussion
15.45–16.00 Gunnar Alvan: Avslutning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.lakemedelsakademin.se›

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk
hematologi, utbildningsdag torsdagen
den 24 januari 2008, Svenska Läkare-
sällskapet, Stockholm
Tema: Blödning, trombos och hemato-
logisk diagnostik
Deltagandet är kostnadsfritt, och VPH
bjuder på kaffe och lunch
Anmälan görs senast den 14 januari per
e-post: gunnar.skeppner@orebroll.se
För ytterligare information, se
‹www.orebroll.se/vph›

Svenska psykoanalytiska föreningen,
utbildningsseminarium fredagen den
25 januari, kl 09.00–16.00, ABF-huset,
Sveavägen 41, Stockholm
I evidensbaseringens tider – psykoana-
lys och psykoanalytisk terapi
Detaljerat program kan hämtas via
‹www.spaf.a.se› eller beställas per tel/
fax 08-10 80 95

EQUALIS användarmöten 2008
Koagulation, 31 januari–1 februari
Ekokardiografi, 1 februari
Expertgruppskollegium, 14–15 februari
Hematologi, 6–7 mars
Mikrobiologi, 11 mars
Proteinanalyser och immunologi, 3–4
april
För program och övrig information, se
‹www.equalis.se›

SMI-dag om parasitologi, torsdagen den
31 januari 2008, Gard-aulan, Smitt-
skyddsinstitutet, Nobels väg 18, Solna
Preliminärt program
Echinococcus och Leishmania: två hög-
aktuella parasitzoonoser
09.00 Samling
09.30 Välkommen
Echinococcus-infektion
Moderator: Antonio Barragan
09.35 Dan Christensson: Zoonosaspekt
samt kort beskrivning av livscykel och
spridningsvägar
10.00 Ulf Bronner: Viktiga kliniska skill-
nader mellan E granulosus- och E
multilocularis-infektion
10.30 Urban Hellgren: Klinisk bild och
handläggning, fallbeskrivning
11.30 Christian Kylander, Ulf Jersenius,
Marianne Lebbad, Inger Ljungström:
Diagnostiska hjälpmedel för påvisande
av Echinococcus-infektion
12.30 Lunch
Leishmania-infektion
Moderator: Bo Claesson
13.30 Hannah Akuffo: Allmänt om
Leishmania-infektion
14.15–15.15 Leif Dotevall, Ann Åkesson:
Sjukdomspanorama – fallbeskrivning
15.30 Lisbeth Gregory, Jadwiga Krusnell,
Silvia Botero: Skicka provet rätt
samt diagnostiska hjälpmedel för påvi-
sande och typning av Leishmania-para-
siter
16.25–16.30 Antonio Barragan: Avslut-
ning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.smittskyddsinstitutet.se›
Sista anmälningsdag är den 17 januari 

Läkare för miljön, seminarium om 
Östersjön och dess miljö, fredagen den 1
februari, kl 08.30–16.30, Uppsala Kon-
sert & Kongress
Östersjön är ett hotat innanhav med till-
rinning av vatten och avfallsprodukter
från ett stort antal länder och med en
känslig fauna. Vad kan vi – allmänhet,
forskare och politiker – göra för hindra
en miljökatastrof och vända utveckling-
en mot ett allt friskare hav?
För ytterligare information, se
‹www.dnsy.se/lfm›
Sista anmälningsdag är den 21 januari

Referensgruppen för antibiotikafrågor
(RAF), temadag tisdagen den 5 februari,
Arlandia SAS Radisson Hotel, Stock-
holm–Arlanda
Tema: Infektioner med multiresistenta
gramnegativa bakterier i öppen och slu-
ten vård
Program
09.30 Samling
10.00 Inga Odenholt: Välkommen
10.05 Thomas Tängdén: Nya behand-
lingsproblem i sluten och öppen vård –
exempel från Uppsala
10.20 Lennart Nilsson: Mikrobiologisk
bakgrund
10.40–11.00 Barbro Olsson-Liljequist,
Christian Giske: Resistensepidemiologi
11.15 Inga Odenholt: Vad behöver en kli-
niker veta om PK/PD?
11.30–11.50 Gunnar Kahlmeter: Vad be-
höver en kliniker veta om resistensbe-
stämning?
13.00 Ingrid Nilsson Ehle, Christer Nor-
man: Urinvägsinfektioner
13.20 Mats Kallin: Nedre luftvägsinfek-
tioner
13.40 Ib Rasmussen: Bukinfektioner
14.00 Margareta Eriksson: Infektioner
hos barn
14.20–14.45 Håkan Hanberger: Infektio-
ner hos intensivvårdspatienter
15.10 Johan Struwe: Stramas åtgärds-
program mot ESBL
15.20 Inga Odenholt: Tomt på hyllan –
empiriska val och rekommendationer
15.40 Håkan Hanberger, Otto Cars: Hur
väljer vi rätt? Paneldiskussion
16.30 Avslutning
För ytterligare information och anmä-
lan, kontakta Helen Algelid, e-post:
helen.algelid@smi.ki.se
Sista anmälningsdag är den 15 januari

Svåra förgiftningar. Diagnostik och be-
handling. Kurs 2–4 april för läkare verk-
samma inom kliniska discipliner där
akuta förgiftningsfall behandlas, Karo-
linska Universitetssjukhuset Solna, ar-
rangerad av Giftinformationscentralen
Kursen belyser symtom, diagnostik och
behandling vid speciellt allvarliga, kom-
plicerade och initialt ofta oklara akuta
förgiftningar. Översiktsföreläsningar
ges, men tyngdpunkten kommer att lig-
ga på interaktiva genomgångar av au-
tentiska fall i små grupper
För information och anmälan, kontakta
kurssekreterare Marianne Staaff, tel 08-
610 05 66, e-post:
marianne.staaff@apoteket.se eller kurs-
ledare Mark Personne, tel 08-610 05 15,
e-post: mark.personne@apoteket.se
Kursavgiften är 3 800 kroch inkluderar
luncher samt kursmiddag
Deltagarantalet är begränsat till 50


