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■ nytt om namn

Irene Sjögren och Lars-Gösta Wiman
har av landstingsstyrelsen i Uppsala län
utsetts till mottagare av 2007 års medi-
cinhistoriska stipendium.

Irene Sjögren får stipendiet för sitt
uppmärksammade verk om Nils Rosén
von Rosenstein, och Lars-Gösta Wiman
belönas för sitt mångåriga och fram-
gångsrika författarskap om svenska ge-
stalter i bekämpandet av lungsjukdo-
mar. Stipendiaterna får dela på 20 000
kr.

Sten Berglund har förordnats som
överläkare vid Mammograficentrum,
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Martin Baier tillträdde den 1 oktober
en överläkartjänst vid Blekingesjukhu-
set med placering på Basenhet ortopedi.
Kerstin Pettersson har anställts som
underläkare ST vid ögonkliniken, Läns-
sjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Louise Ekholm är sedan den 1 oktober
förordnad som ST-läkare vid reumato-
logiska kliniken, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna.
Camilla Reichard, Lisa Callahan, Da-
vid Olsson, Stina Fuentes, Marie
Jonsson och Maja Fagersköld har er-
hållit AT-block  vid Vårdbolaget Tio-
Hundra AB i Norrtälje.

Caroline Haegerstrand har antagits
som docent i ämnet anestesi och inten-
sivvård vid Karolinska institutet.

Sune Ahlström, Borås, 79 år, död 26
november
Gunnel Alfvén-Palmstierna, Gävle, 92
år, död 11 december
Harald Persson, Linköping, 68 år, död
22 november
Alena Purar, Segeltorp, 65 år, död 28
november
Videvuts Straumits, Nora, 83 år, död
18 november

Styrelsen för insamlingsstiftelsen
Strokeforskning i Norrland har fördelat
sammanlagt 200 000 kr till följande 
forskare: Peter M Andersen (20 000
kr), Sofie Ardnor Nilsson (20 000 kr),
Per Dahlqvist (40 000 kr), Eva Eure-
nius (40 000 kr), Yngve Gustafson
(20 000 kr), Elias Johansson (20 000
kr), Britta Lindström (20 000 kr),
Ingegerd Söderström och Magnus
Strand (10 000 kr) samt P G Wiklund
(10 000 kr). 

■ disputationer
18 januari, medicinsk kemi, Umeå uni-
versitet, kl 10.00, sal KB3B1, KBC: 
Studies of protein structure, dynamics
and protein-ligand interactions using
NMR spectroscopy (Tobias Tengel). Fa-
kultetsopponent: Maria Sunnerhagen.

18 januari, endokrinologi, Lunds uni-
versitet, kl 09.15, föreläsningssalen,
CRC, Universitetssjukhuset MAS, Mal-
mö: Aspects of T cell development con-
tributing to autoimmunity (Maria Carl-
sén). Fakultetsopponent: Alberto Pug-
liese, USA.

Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm
utlyser bidrag till forskning, resor och
fortbildning m m som kan sökas av verk-
samma inom barnavården, främst i
Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att verka
för en god barnavård genom att ekono-
miskt stödja kunskapsutvecklingen
kring uppfödning och vård av barn och
ungdomar upp till 18 års ålder. Särskild
vikt läggs vid amning vad gäller de späda
barnen.

Ansökan om bidrag skall innehålla
uppgifter om den sökandes nuvarande
verksamhet samt för vilket ändamål och
med vilket belopp bidrag söks. Kostna-
derna skall specificeras så långt möjligt
är. Om bidrag har sökts för samma ända-
mål från annat håll skall detta anges. Bi-
drag medges inte till grundutbildning.
Sökande som erhållit bidrag är skyldig
att i samråd med styrelsens ordförande
lämna redogörelse över sina erfaren-
heter.

Ansökan skall vara styrelsens ordfö-
rande Lars Browaldh, Reginavägen 39,
131 50 Saltsjö-Duvnäs, tillhanda senast
den 15 februari 2008. Ansökningsblan-
kett hämtas via ‹www.mjolkdroppen.se›.

Njurförbundets forskningsfond Njur-
fonden har till syfte att lämna bidrag till
vetenskapliga forskningsprojekt som
avses främja vården av kroniskt njursju-
ka. Projekten kan ha medicinsk, social
eller psykologisk karaktär och skall be-
drivas i Sverige. 2007 års utdelning upp-
gick till 700 000 kr.

I samband med 2008 års utdelning ut-
lyses ett speciellt forskningsbidrag på
100 000 kr till Tommy och Gösta An-
derssons minne för forskning som berör
njurtransplantationer med levande do-
nator.

Ansökan sker på särskild blankett i 6
exemplar och skall vara Njurförbundet
tillhanda senast den 31 mars 2008. An-
sökningsblankett rekvireras från Njur-
förbundets kansli, Box 1386, 172 27
Sundbyberg, tel 08-546 405 00, e-post:
info@njurforbundet.se eller via 
‹www.njurforbundet.se/fonder›.

■ kalendarium
Umeå läkaresällskap, möte torsdagen
den 17 januari, kl 17.15, sal D, 9 tr, Tand-
läkarhögskolan, Umeå universitet
Leif Gothefors: Måste vi vaccinera våra
barn mot allt?

Jönköpings Läkaresällskap, möte tors-
dagen den 17 januari, kl 18.00, Qultu-
rum, Länssjukhuset Ryhov
»För de trasiga nerverna mina kreerade
jag en låt« – Nils Ferlin och hans ångest i
liv och dikt
Föreläsare: Jenny Westerström och Tor-
sten Mossberg
För ytterligare information, kontakta
e-post:  henrik.stjernman@lj.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
11.30–12.30 Christian Kylander, Ulf Jer-

På nya jobb

Medicinhistoriskt
författarskap belönas

Docent

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 for-
skaranslag. Bifoga gärna ett foto.

Stöd till strokeforskare i norr

Föreningen Mjölkdroppens
forskningsbidrag

Utlysning av medel
ur Njurfonden
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senius, Marianne Lebbad, Inger Ljung-
ström: Diagnostiska hjälpmedel för på-
visande av Echinococcus-infektion
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 påvisande
och typning av Leishmania-parasiter
16.25–16.30 Antonio Barragan: Avslut-
ning
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.smittskyddsinstitutet.se›
Sista anmälningsdag är den 17 januari

Big Pharma har problem? Lunchsemi-
narium med Hjärntrusten fredagen den
1 februari, kl 12.00–15.00, Malmö Börs-
hus, Skeppsbron 2, Malmö
Medverkande: Björn Ramel (modera-
tor), Peter Rost, Arne Melander och
Richard Bergström
För information och anmälan, ta kon-
takt per e-post: info@hjarntrusten.se
eller tel 046-15 10 80
Sista anmälningsdag är den 30 januari

Hepatocellular cancer, 2nd state of the
art symposium, February 21–22, 2008,
Göteborg
Program
THURSDAY, February 21
11.30 Lunch
Basic biology
Chairman: Styrbjörn Friman
12.30 Styrbjörn Friman: Aim of the sym-
posium
12.45 Ingemar Ernberg: Tumor biology
with some aspects on HCC
13.45–15.15 Tania Roskam: Pathology of
hepatocellular cancer
15.30 Ville Wallenius: Liver regenera-
tion and stimulation of liver regenera-
tion
16.00 Rolf Olsson: Liver cirrhoses and
cancer
16.30–17.00 Frank Aldenborg, Tania
Roskam: Pathological slide show
19.00 Dinner

FRIDAY, February 22
Treatment of hepatocellular cancer
Chairman: Michael Olausson
08.30 L O Hafström: Natural course of
HCC
08.45 Fredrik Enlund: Genetics and mo-
lecular markers
09.30–10.00 Einar Björnsson (pro), Sven
Wallerstedt (con): Surveillance of pa-
tients with cirrhosis for early diagnosis
of HCC

10.00–10.30 Mats Andersson: Imaging
methods
11.00 Magnus Rizell: Transplantation/
resection – state of the art
11.30 Peter Naredi: Con transplantation
Gunnar Söderdahl: Con resection
12.00 Lunch
13.00 Ulf Haglund: Chemoembolisation,
internal radiation (Yttrium 90)
13.30 Tyrosinkinase inhibitors
13.50–14.10 Pehr Lind: Chemotherapy
14.30 Magnus Rizell: Case presentation
and discussion
15.30–16.00 Michael Olausson: Evi-
denced treatment and summing up
Anmälan görs före den 1 februari per
e-post: kristina.bennerdt@vgregion.se
eller fax 031-41 05 51
För information, kontakta e-post:
magnus.rizell@surgery.gu.se  eller
e-post: larsolof.hafstrom@surgery.gu.se  

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
Marianne Staaff, tel 08-610 05 66,
e-post: marianne.staaff@apoteket.se el-
ler 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 

Palliativmedicinsk kurs för läkare, 14–18
april, Umeå, i arrangemang av Cancer-
akademin
Kursen riktar sig till läkare, oavsett spe-
cialitet, som vill förbättra sina kunska-
per om hur vi kan lindra lidande för
obotligt sjuka och döende patienter
Kursledare: Bertil Axelsson och Britt
Holmner
Ur programmet: Symtomlindring, etik,
förhållningssätt, det svåra beskedet,
sista dygnen, onkologisk palliation,
paramedicinska insatser och falldiskus-
sioner
Föreläsare är bl a Chris Cressy, Gunnar
Eckerdal, Ingegerd Karlberg, Peter Nare-
di, Sigbritt Rasmuson och Pär Salander
För information, detaljerat schema och
anmälan, se ‹www.cancerakademin.se›
Sista anmälningsdag är den 14 mars. An-
talet platser är begränsat

Psykoterapimässan 2008, 10–12 april,
Stockholmsmässan, Älvsjö
För ytterligare information, se
‹www.psykoterapimassan.se›

Svensk barnsmärtförening, vårmöte
17–18 april 2008, Svenska Läkaresäll-
skapet, Stockholm
Tema: Behandling vid akut och långva-
rig smärta hos barn
För detaljerat program och anmälan, se
‹www.svenskbarnsmartforening.se›

The tobacco epidemic – controlling one
of the greatest threats to human health
this century, Berzelius symposium 71,
April 24–25, 2008, Stockholm, organ-
ized by the Swedish Society of Medi-
cine
Organizing committee: Hans Gilljam,
Gunilla Bolinder and Göran Boëthius
For further information, contact Annie
Melin, tel 08-440 88 78, e-mail:
annie.melin@sls.se or see
‹www.sls.se/berzelius/4715.cs›

Svensk idrottsmedicinsk förening
(SIMF), vårmöte 24–26 april 2008,
Stockholm
Tema: Service till idrotten!
För ytterligare information, se
‹www.simf.se›

Svenskt Sällskap för klinisk mykologi
och Nordic Society for Medical Mycol-
ogy, årsmöten torsdagen den 22 maj, kl
17.30, Teaterbåten, Skeppsbrokajen 104,
Stockholm
För ytterligare information om det ve-
tenskapliga programmet och anmäl-
ningsblankett, se ‹www.nsmm.nu›
Anmälan om medlemskap i SSKM görs
till Lena Klingspor per e-post:
lena.klingspor@karolinska.se
Medlemsavgiften (75 kr) sätts in på
plusgiro 491 24 56-3

Methods of infectious disease epide-
miology, Nordic summer school (Nord-
Forsk course), June 27–July 4, 2008,
Skjoldenæsholm’s castle, Sjælland, Den-
mark
The course will emphasise new aspects
of the spread of infectious diseases in
developed countries and their long-
term consequences. Particular focus
will be put on more advanced methods
and ways to study causation and risk
factor associations
Course organisers: Mads Melbye and Jo-
han Giesecke
For further information, see
‹www.epiresearch.dk› 
Closing date for applications is April 14,
2008


